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Hola de nou!

Des de Territorial us resumim la part de justificació de l’ajuda per a Consells 
Locals de l’IVAJ, que se vos notificarà en breu, amb l’objectiu de facilitar-vos la 
feina.

GUIA PER A PRESENTAR L’AJUDA A 
CONSELLS LOCALS, DE L’IVAJ.GVA
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A l’article 1 de l’article 19 de l’ordre 19/2016 del DOCV núm.7421, del 21 de 
novembre de 2016, que regula dita concessió d’ajudes, marca:

SUBVENCIONABLES: 

a) Foment i formació de l’associacionisme juvenil
b) Col·laboració i assessorament a les associacions juvenils.
c) Foment de la participació de les dones joves.
d) Promoció de l’associacionisme entre els i les joves immigrants.
e) Informació juvenil.
f) Desenvolupament personal i social de la joventut, generació de l’esperit crític i pro-
moció de la transformació social.

NO SUBVENCIONABLES: 

a) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de 
raça, sexe, religió o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la per-
sona.
b) Activitats amb finalitat lucrativa.
c) Aquelles que fomenten o poden incitar, directa o indirectament, a l’ús de drogues, 
alcohol, tabac, o que realitzen apologia del consum d’aquestes.
d) Cursos que no tinguen relació directa amb alguna de les activitats establertes en 
l’apartat anterior.

1. Què era subvencionable?
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2. Quines obligacions teníem?

Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini que s’hi estableixen, i en 
tot cas, abans del 30 de novembre 2016.

Si heu sol·licitat i us han concedit per part d’altres administracions i organismes públics/privats 
ajudes per a la mateixa finalitat, s’ha de comunicar a l’IVAJ.

Si heu modificat alguna de les condicions del programa d’activitats que presenteu per a la sub-
venció, cal comunicar-ho a l’IVAJ.

Acreditar a l’IVAJ la realització de l’activitat objecte de la subvenció, així com el compliment 
dels requisits i condicions que determina l’atorgament o gaudi de l’ajuda, en la forma que esta-
blix la convocatòria.

Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en 
relació amb les subvencions i ajudes concedides.

Prestar la col•laboració i presentar la documentació que siga necessària, als supervisors de 
l’IVAJ, a fi de comprovar l’execució del programa objecte de subvenció. 

Portar la comptabilitat de l’entitat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament concedit per a l’activitat, in-
cloent-hi també en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics 
o audiovisuals. Si disposeu de pàgina web, s’ha d’utilitzar per a donar publicitat a la subvenció 
concedida.

Complir amb les obligacions de caràcter general, establertes en l’art.14 de la Llei de Subven-

cions.
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3. Com justifiquem la subvenció?

L’IVAJ, ens ha facilitat els nous models que han elaborat per a la justificació. Així que, a manera de 
resum, la informació que caldrà que aporteu és la següent:

  Presentació de la justificació
  Facilitem model perquè siga l’entrada de tota la documentació que entregueu.

  Memòria justificativa d’activitats
  Per cada una de les activitats que són subvencionables, cal que omplir una fitxa.

  Relació de documents de despesa de les activitats subvencionades
  S’ha d’ordenar les despeses que presenteu per a justificar (junt amb el corresponent
  justificant de pagament), adjudicant-les una numeració (ordre que us servirà per als 
  models que han creat). Presentareu original i còpia, perquè siga compulsada.

  

  Relació de despeses o factures d’activitats subvencionades 2016
  Es detallaran segons l’ordre d’activitat i de relació de les factures que presenteu.

  Detall despeses del personal d’activitats subvencionades
  Es detallaran segons l’ordre d’activitat i de relació de les despeses que presenteu. Cal
  adjuntar el TC1, el TC2 i el model 111, així com la justificació del seu pagament. 

 Certificat de comptabilització de la subvenció 
 Document on s’indica que l’import de la subvenció de l’IVAJ estava registrat com un 
 ingrés previst dins la comptabilitat del CLJ en 2016.

 Fitxa resum de les activitats
 Aquesta informació ens han comentat que no us la requeriran, ja que teniu anotat al 
 correu el nª que s’ha adjudicat a cada una de les activitats que estan subvencionades.

 *EN COMPTE! Tots els certificats han d’estar signats per la secretaria i amb el vist i 
   plau de la presidència del CLJ.
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4. Models per a presentar la justificació

 Presentació de la justificació1
ESCRIT DE JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA A CLJ DE L’IVAJ.GVA 

 
 

 
Consell de la Joventut de ____________ 

C/ _____________________ 
Tel: _____________  

www.____________________ 
correu electrònic 

CIF: _________________ 
 
 
 
_____________________________ amb DNI _______________, com a secretari/ària 
del Consell de la Joventut _____________, amb CIF _________________ i domicili a 
______________________________, de __________, CP: __________, 
 
 
EXPOSE: que d’acord amb la Subvenció d’ajudes a Consells Locals de la Joventut per 
a l’any 2016, concedida al Consell Local de la Joventut de ___________________, amb 
un total de ______________€ i donat que s’ha dut a terme activitats. 
 
 
SOL·LCITE: ens siga tramitada l’esmentada ajuda. 
 

A aquest efecte, s’adjunta la documentació següent: 
 
 Memòria informativa de les activitats objectes de subvenció. 
 Certificat de la tresoreria on es fa constar l’ingrés previst de la subvenció. 
 Certificat de relació de les despeses presentades, expedit per la tresoreria. 
 Factures originals i còpies de les despeses. 
 Relació de documents de despesa i detall de les despeses del personal. 
 Cartells i altres materials de difusió de les activitats. 
 Fitxa resum de les activitats objectes de subvenció. 

 
 

 
A ___________________, ___ de ____________ de 2017 

 
 
 
 
 
Signatura Secretaria CLJ___________             Vistiplau de la Presidència del CLJ__________ 

 
 
 
 
 
 

LOGOTIP 
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4. Models per a presentar la justificació

 Memòria justificativa d’activitats

S’ha d’ompir una fitxa per cada activitat que es subvencionable. Al correu us indiquem núm. i 
nom de l’activitat, d’acord al que indicàreu. En cas que l’activitat siga complexa i necessiteu 
més d’una fulla per a detallar la informació, ho podeu fer.

2

Nº d’acord al correu La mateixa que constava a la fitxa resum de la sol·licitud

Descripció concisa de l’activitat realitzada. 

Expliqueu el grau de compliment i perquè. Es tractaria de l’apartat
d’avaluació.

Si ha canviat la data de realització o el lloc, 
justifiqueu el perquè ha sigut imprescindible 

fer-ho
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Total despesa que presenteu i imputeu a 
l’activitat
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4. Models per a presentar la justificació

 Relació de documents de despesa de les activitats subvencionades

És imprescindible adjuntar tots els documents de despesa que justifiquem (factures, nòmines, 
fulles de liquidació...), de la següent manera:

- Numerarant consecutivament les factures (ja que després, utilitzareu eixe número en el punt 
4 o 5).
- Factures originals acompanyades de la seua fotocòpia (perquè puguen compulsar el docu-
ment).
- Cada despesa (factura, nòmina...) ha d’anar acompanyada del justificant del seu pagament.
- En el cas de nòmines, cal presentar tota la documentació: TC1, TC2, model 111 corresponents.

*EN COMPTE! Recordeu que el programa d’activitats que es podia presentar era fins 30 
de novembre, així que les despeses a justificar no poden superar aquesta data!
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4. Models per a presentar la justificació

  Relació de despeses o factures d’activitats subvencionades 20164

Nº ordre segons la relació de factures

Nº de l’activitat de la memòria 
justificativa

Si la factura s’ha justificat 
parcialment en altra subvenció, 

cal indicar sols la part que 
s’imputa a l’IVAJ
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4. Models per a presentar la justificació

  Detall despeses del personal d’activitats subvencionades

Aquesta part de despesa no podrà superar el 50% del total justificat.

5

Si la despesa s’ha justificat par-
cialment en altra subvenció, cal 
indicar sols la part que s’imputa 

a l’IVAJ
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4. Models per a presentar la justificació

  Certificat de comptabilització de la subvenció 

Document on s’indica que l’import de la subvenció de l’IVAJ estava registrat com un ingrés 
previst dins la comptabilitat del CLJ en 2016.

6
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4. Models per a presentar la justificació

  Fitxa resum de les activitats

Aquesta informació ens han comentat que no us la requeriran, ja que l’ordre de les activitats 
el van marcar quan es van avaluar, assignant-les un número (que us hem indicat a cada CLJ 
per correu electrònic). No obstant això, si voleu presentar el resum d’activitats, recordeu fer-lo 
d’acord a la “fitxa resum d’activitats 2016” que vau presentar en la subvenció (i sempre indi-
cant el núm. que us hem indicat al correu i que es reflecteix en la baremació!).

7*
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5. I si no podem justificar tota...

Si hem presentat la documentació i al ser revisada per l’IVAJ detecten la manca d’alguna docu-
mentació justificativa, ens ho notificarà per carta. I amb aquest requeriment... què fem? Doncs, 
subsanar-ho i presentar tot allò que ens han sol·licitat (model en pàg. 24). Això sí, heu de tindre 
en compte que la data màxim per presentar la subsanació serà de ____ dies a comptar des de 
l’endemà a la recepció de la notificació.

Si hem sol·licitat una subvenció, que no podem justificar al 100 per cent, hem d’entendre que 
l’IVAJ,  ens notificarà la reducció de l’ajuda d’acord amb els documents justificatius que pre-
sentem.

Si d’un primer moment, ja sabem que no arribem a justificar-ho tot, no està de més que, junt 
amb la documentació de la justificació que presentem, afegim una acceptació de la minorització 

de l’ajuda (model en pàg. 24).

SUBSANACIÓ
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ACCEPTACIÓ MINORITZACIÓ
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6. Termini

Per a justificar, tindrem 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà del dia que recibiu la 
notificació de la resolució de concessió de l’ajuda.

Aclariment: Dies hàbils es compta de dilluns a dissabte (ja que dissabte, correus està obert). Els 
festius no compten com a dies hàbils.


