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Introducció 

La present guia pretén ser un document amb orientacions i el suport necessari per a 

que els Consells Locals puguen presentar la documentació per a les Ajudes a Consells 

Locals de la Joventut per a l’any 2015, convocades per l’IVAJ.GVA JOVE. 

Es tracta d’una ajuda senzilla de presentar i que pot finançar una part important de les 

activitats anuals del Consell Local. A més, va dirigida a subvencionar el programa 

general d’activitats, per la qual cosa els Consells Locals interessats no han de dedicar 

temps a elaborar un projecte específic, sinó que simplement ha de reflectir allò que 

volen proposar-se al llarg de l’any 2015. 

Dades generals de les ajudes 

Tipus d’ajuda: És una ajuda al funcionament general del Consell Local, és a dir, que 

subvenciona el programa anual d’activitats, sempre que incloga actuacions dirigides al 

foment i formació de l’associacionisme juvenil, promoció de l’associacionisme entre els 

joves immigrants, tasques d’informació juvenil o assessorament, i qualsevol altre 

aspecte relacional amb l’associacionisme dels joves. 

Sol·licitants: Poden sol·licitar les ajudes el Consells Locals inscrits al Registre de 

Consells Territorials de Joventut de la Comunitat Valenciana (IVAJ.GVA JOVE). 

Termini: 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació, el 9/3/2015 (fins al 26 de 

març). 

Límit de quantitat a demanar: No s’especifica a la convocatòria (a diferència de 

convocatòries anteriors), per la qual cosa, en principi, no hi ha límit en la quantitat a 

demanar. La partida destinada a les ajudes és fins a un màxim de 45.000€. 
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Abans de començar...  

Abans de començar a preparar la documentació per a l’ajuda, haureu d’accedir a la 

informació i documents de la convocatòria. 

Per a accedir a procediment amb la informació de l’ajuda, i accedir a tots els models: 

www.gvajove.es   Menú ASSOCIACIONISME  Secció AJUDES 

 

En aquest enllaç trobareu directament la informació del procediment: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3058&version=amp 

Tot i que en aquesta guia trobareu de forma sintetitzada tota la informació i 

documentació sobre l’ajuda, és molt recomanable llegir el text de la convocatòria (el 

podeu trobar al final de la web del procediment. 

Pot parèixer de lectura densa, però no us llevarà molt de temps, i podreu extraure tots 

els detalls relacionats amb la presentació.  

http://www.gvajove.es/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3058&version=amp
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Presentació de l’ajuda 

1. Activitats subvencionables 

Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les depeses corrents dels 

programes anuals d’activitats de l’any 2015 que incloguen actuacions dirigides a: 

1) Foment i formació de l’associacionisme juvenil. 

2) Col·laboració i assessorament a les associacions juvenils. 

3) Foment de la participació de les dones joves. 

4) Promoció de l’associacionisme entre els joves immigrants. 

5) Informació juvenil. 

 

No seran subvencionables aquells programes en què s’incloga alguna de les accions 

següents: 

 Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació o que 

atempte contra els drets fonamentals de la persona. 

 Viatges desproveïts d’un interès cultural i social clar. 

 Activitats amb finalitat lucrativa 

 Aquelles que fomenten o puguen incitar a l’ús  de drogues, alcohol, tabac, o 

que realitzen apologia del seu consum 
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2. Documentació per a presentar 

En aquest apartat , primer mencionarem la documentació que demana l’IVAJ.GVA 

JOVE en la convocatòria i, després, mostrarem els models que ens facilita i com, 

mitjançant aquestos, podem donar resposta a tot el que ens demanen. També farem 

referència a la documentació que hem de presentar nosaltres, segons els nostres 

models.  

2.1. Documentació que sol·licita l’IVAJ.GVA JOVE a la convocatòria: 

a) Autorització expressa a l’IVAJ.GVA JOVE perquè este comprove les dades 

d’identitat del representant legal de l’associació o entitat sol·licitant. 

Disponible a l’ANNEX II, apartat C 

*Si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d’aportar fotocòpia compulsada del 

document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons siga 

procedent. 

*Si al Registre de Consells Territorials de Joventut de la Comunitat Valenciana, no consta la 

condició de la persona que representa de l’entitat sol·licitant (perquè no s’hagen actualitzat 

les dades del Consell al registre), tal condició haurà d’acreditar-se per mitjà d’un certificat del 

secretari de l’entitat en què es faça referència a l’acord de l’assemblea general o de la comissió 

permanent on es nomena a l’actual representant legal. 

 

b) Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF de l’entitat sol·licitant. Cada entitat 

presenta las seua. 

 

c) Programa d’activitats objecte de subvenció, d’acord amb les activitats objecte 

de l’ajuda. Es presentarà un sol programa, denominat «Programa General per a 

l’any 2015». No hi ha model. Cada entitat ha de presentar el seu propi 

programa. 

 

d) Pressupost del programa d’activitats per a l’any 2015 objecte de subvenció que 

incloga ingressos i despeses, firmat pel tresorer i representant legal de l’entitat. 

ANNEX III, encara que també podem presentar el nostre propi model. 
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e) Fitxa resum en què s’arrepleguen de manera succinta totes les activitats 

programades amb indicació del lloc i data prevista de realització. ANNEX IV 

 

f) Balanç de situació i compte de resultats de l’entitat per a l’any 2014 o, 

excepcionalment, relació d’ingressos i despeses, en document firmat pel 

tresorer i amb el vistiplau o conformitat del representant legal de l’entitat. 

Si l’entitat opta per presentar la relació d’ingressos i despeses esmentada, 

haurà d’utilitzar com a model l’ANNEX V. Si presenta el seu propi balanç o 

compte de resultats, facilitarà el seu propi model. 

 

g) Un exemplar original de cada una de les publicacions realitzades per l’entitat 

sol·licitant de l’ajuda des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014. 

 

h) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració 

laboral de persones amb discapacitat o de l’exempció de la dita obligació per 

part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda. Disponible a l’ANNEX II, apartat D 

*Si l’entitat sol·licitant de l’ajuda es vol beneficiar de la puntuació que atorguen les bases a 

les entitats que promouen la integració contractant persones amb discapacitat, haurà de 

presentar fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors amb discapacitat i també dels 

certificats de minusvalidesa expedits per l’organisme oficial competent, junt amb els 

corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les 

retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 

i) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la 

condició de beneficiari de les subvencions regulades en la present 

convocatòria, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, que s’inclou en el model de sol·licitud (apartat C). 

Disponible a l’ANNEX II, apartat D 

 

j) Model de domiciliació bancària de l’entitat beneficiària de l’ajuda en què es 

sol·licita que s’hi faça l’ingrés de la subvenció. Disponible a l’ANNEX 
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k) Autorització expressa a l’IVAJ.GVA JOVE, inclosa en l’apartat C de la sol·licitud, 

perquè aquest obtinga l’acreditació, per mitjà de certificats telemàtics, que les 

entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les seues obligacions 

tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Hisenda de 

la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social. Disponible a 

l’ANNEX II, apartat C 

*En el cas que l’entitat sol·licitant no preste el seu consentiment, haurà de presentar les 

certificacions que acrediten el compliment d’eixes tres obligacions, o, si no està obligada a 

presentar les declaracions o documents a què es refereixen les dites obligacions, acreditarà el 

seu compliment per mitjà de declaració responsable. 

 

Si qualsevol dels documents anteriors ja està en possessió de l’IVAJ.GVA JOVE (com pot 

ser el cas de la còpia de la targeta CIF o el model de domiciliació bancària, en cas que ja 

hagueu demanat l’ajuda en altres convocatòries), podeu comunicar, en un escrit que 

acompanye a la documentació de la subvenció, que ja vareu entregar la dita 

documentació, i en quina data o convocatòria va ser. 

 

 

 

2.2. Models que ens facilita l’IVAJ 

Pot parèixer que la quantitat de documentació és elevada, però els models que ens 

proporciona l’IVAJ.GVA JOVE recullen gran quantitat dels punts anteriors: 
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1) ANNEX II: És el document de la sol·licitut. Dona resposta a la documentació 

dels apartats (a), (h), (i) i (k) de la documentació anterior, que ens demana 

l’IVAJ. A més, al segon full, ens indica tota la documentació a presentar, per la 

qual cosa ens pot servir com a guia de documentació que anem preparant. 

Aquest model està disponible a la web del procediment, i a l’hora d’imprimir 

n’eixiran dos còpies. 

 

 

Dades del 

Consell 

Local 

Dades del/a 

representant 

Si denegueu 

l’autorització, 

haureu de 

presentar la 

documentació 

pertinent 

Declaracions 

responsables. 

Haureu 

d’indicar si 

esteu o no 

exempts de la 

normativa de 

persones amb 

discapacitat 
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Només si 

teniu 

persones 

amb 

discapacitat 

treballant 
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2) ANNEX III: És el model de pressupost, que dóna resposta al punt (d) de la 

documentació que ens demana l’IVAJ, encara que també podem presentar el 

pressupost amb el nostre propi model. Aquest model està disponible a la web 

del procediment, i a l’hora d’imprimir n’eixiran dos còpies. 

 

 

Per quotes, 

serveis 

facturats, 

activitats 

econòmiques, 

etc. 

Ajuntament, 

regidories, 

conselleries, 

alters 

administracions 

o entitats… 

Altres 

ingressos, si 

n’hi ha 
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3) ANNEX IV: Fitxa resum amb les activitats per a l’any 2015, que dona resposta a 

l’apartat (e) de la documentació que ens demana l’IVAJ. S’han de recollir les 

activitats i serveis desenvolupats al Programa d’Activitats 2015. Aquest model 

està disponible a la web del procediment, i a l’hora d’imprimir n’eixiran dos 

còpies. 

 

De cada 

activitat, 

esmentar la 

seua 

denominació, 

data o periode 

de realització, 

lloc i localitat. 
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4) ANNEX V: Encara que podeu presentar el vostre propi balanç econòmic de l’any 

2014, l’IVAJ facilita un model en cas que necessiteu utilitzar-lo. Dona resposta a 

l’apartat (f) de la documentació que es demana. Aquest model està disponible 

a la web del procediment, i a l’hora d’imprimir n’eixiran dos còpies. 
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5) MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Dóna resposta a l’apartat (j) de la 

documentació que ens demanen. Si és la primera vegada que presenteu 

l’ajuda, o heu canviat de compte bancari, haureu d’emplenar el model. S’ha 

d’imprimir dues vegades, i abans de presentar-lo junt amb la resta de la 

documentació, cal anar al banc, per a acompanyar-lo d’un document segellat 

pel banc on figure la pertinença del compte bancari per paer del Consell Local. 
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2.3. Altres documents que hem de presentar 

A banda dels models que ens facilita l’IVAJ, hem de presentar la següent 

documentació: 

6) Fotocòpia compulsada de CIF: Portar CIF original i una còpia el dia que 

presentem la documentació, per  a fer la compulsa. 

7) Programa d’Activitats de 2015: El programa d’activitats del Consell Local per a 

2015. Cada entitat por elaborar el seu propi model. A mode d’exemple, 

mostrem un índex orientatiu: 

1. Presentació de l’entitat 

2. Recursos de l’entitat: Humans (voluntaris i treballadors), i 

materials 

3. Serveis permanents de l’entitat per a 2015 

4. Activitats de l’entitat per a 2015 

5. Col·laboració amb altres entitats 

 

8) Un exemplar original de cadascuna de les publicacions realitzades pel Consell 

Local en 2014 

 

9) Còpia dels contractes de les persones treballadores amb discapacitat (si 

escau). 
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3. Criteris de valoració 

A continuació mostrem els criteris de valoració que utilitzará l’IVAJ.GVA JOVE, i algunes 

anotacions sobre com podeu reflectir alguns dels punts al vostre programa d’activitats. 

 

La puntuació global màxima de cada sol·licitud és de 59 punts d’acord amb la següent 

distribució de criteris: 

 

a) El programa general d’activitats es valorarà fins a un màxim de 30 punts, 

d’acord amb els criteris següents: 

 

 Les activitats programades: Es valoraran amb 0,5 punts cadascuna, fins a 

un màxim de 9 punts. 

 El grau de finançament propi del programa anual objecte de subvenció, 

segons el pressupost presentat, fins a un màxim de 4 punts, segons l’escala 

següent: 

– Fins al 25%: 1 punt. 

– Fins al 50%: 2 punts. 

– Fins al 75%: 3 punts. 

– Més del 75%: 4 punts. 
*Es comprova mirant l’ANNEX III, del pressupost. 

 

 El nombre de voluntaris-participants en el programa anual presentat, tant 

persones com associacions juvenils, fins a un màxim de 4 punts, de 

conformitat amb el barem següent: 

– D’1 a 10: 1 punt. 

– D’11 a 20: 2 punts. 

– De 21 a 30: 3 punts. 

– Més de 30: 4 punts. 
* Heu de reflectir el nombre de voluntaris implicats en el programa general d’activitats, o en 

cadascuna de les activitats que presenteu. 
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 El nombre i qualificació del personal tècnic participant en el programa 

anual presentat, fins a un màxim de 4 punts, de conformitat amb el barem 

següent: 

– D’1 a 5: 1 punt. 

– De 6 a 10: 2 punts. 

– Més de 10: 3 punts. 

– Per qualificació del personal, sempre que s’acredite una titulació  

superior a la requerida per al tipus d’activitats que realitzen en almenys  

un 50% del personal: 1 punt 
* Heu de reflectir el nombre de persones contractades implicades en el programa general 

d’activitats, i la titulació que tenen, si voleu puntuar en l’últim apartat. 

 

 La incidència social de l’entitat i del programa en l’àmbit geogràfic on es 

desenvolupe, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb l’assignació següent: 

– Local: 1 punt. 

– Comarcal: 2 punts. 

– Provincial: 3 punts. 
*En l’apartat de presentació del Consell Local del vostre programa anual d‘activitats, podeu 

fer referència a l’àmbit d’actuació de l’entitat a la localitat, comarca o província. També amb 

les activitats presentades es pot mostrar la incidència, reflectint on es desenvolupa 

cadascuna, i quines entitat o ajuntaments col·laboren i participen. 

 

 La col·laboració amb altres entitats per a l’elaboració d’activitats conjuntes, 

fins a un màxim d’1 punt. 

*Reflectint eixa col·laboració en la descripció de les activitats presentades 

 

 El nombre dels destinataris del programa, fins a un màxim de 4 punts, de 

conformitat amb el barem següent: 

– D’1 a 25: 1 punt. 

– De 26 a 50: 2 punts. 

– De 51 a 75: 3 punts. 

– Més de 75: 4 punts. 
*Reflectint en cadascuna de les activitats o serveis oferint una previsió d’assistència i usuaris. 
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 La incidència del programa en col·lectius de jóvens amb risc d’exclusió 

social, fins a un màxim d’1 punt. 

*Reflectint eixa incidència, si es dóna, en les activitats a desenvolupar. 

 

b) El percentatge de finançament propi de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, segons 

la comptabilitat de l’entitat per a l’any 2014, es valorarà fins a un màxim de 4 

punts, segons l’escala següent: 

– Fins al 25%: 1 punt. 

– Fins al 50%: 2 punts. 

– Fins al 75%: 3 punts. 

– Més del 75%: 4 punts. 
*Es comprova mirant l’ANNEX V, de model de ingressos i despeses, o amb balanç o compte de 

resultats que presente l’entitat. 

 

c) Titularitat, per part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, d’un centre d’informació 

juvenil integrat en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil: 1 punt. 

*Si teniu un Centre d’Informació Juvenil acreditat per l’IVAJ, ho podeu reflectir al vostre 

Programa d’Activitats 2015, dins dels serveis que oferiu. 

 

d) Les publicacions realitzades per l’entitat durant l’any 2014: fins a 16 punts. Es 

valorarà segons la baremació següent: 

 Llibres amb depòsit legal: 2 punts per cadascú, fins a un màxim de 4 punts. 

*Adjuntar una còpia del llibre amb la sol·licitud 

 

 Articles en revistes amb depòsit legal: mig punt per cadascú, fins a un 

màxim de 4 punts. 

*Adjuntar una còpia de l’article amb la sol·licitud 

 

 Material editat en suport digital (pàgines web, blogs): 

o Quan el contingut se centre a oferir informació sobre l’oferta 

d’activitats programades: mig punt per cada una, fins a un màxim 

de 4 punts. 

*Indicar la direcció web del Consell Local al Programa d’Activitats 2015, en l’apartat de 

presentació de l’entitat, fent referència a la seua constant actualització, si és el cas. 
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 Presència actualitzada en xarxes socials a través de perfils singularitzats 

(facebook, twitter, etc.), utilitzats dinàmicament per a fins propis de 

l’entitat, 1 punt per cadascú, fins a un màxim de 4 punts. 

*Indicar els perfils actius a les xarxes socials al Programa d’Activitats 2015, en l’apartat 

de presentació de l’entitat, fent referència a la seua constant actualització, si és el cas. 

 

e) Grau d’utilització del valencià en les publicacions de l’apartat anterior, 

s’afegirà mig punt més per cada publicació en valencià fins a un màxim de 7 

punts. 

 

f) Li correspondrà 1 punt més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar 

un percentatge de treballadors discapacitats superior respecte a la plantilla de 

l’entitat amb anterioritat a la publicació de la present orde, sempre que esta 

circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació de la documentació 

pertinent. 
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4. Presentació de l’ajuda 

 

- Una vegada que estiga la documentació preparada, s’ha de presentar en 

qualsevol dels registres territorials de l’IVAJ. 

 

o REGISTRO GENERAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL IVAJ.GVAJOVE EN 

ALICANTE 

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41 

03002 Alacant/Alicante  

Tel: 966478103 

o  

REGISTRO GENERAL DEL INSTITUT VALENCIÀ DE LA 

JOVENTUT.GENERALITAT JOVE (IVAJ.GVAJOVE) 

C/ HOSPITAL, 11 

46001 Valencia  

Tel: 963108503 

o  

REGISTRO GENERAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL IVAJ.GVAJOVE EN 

CASTELLÓN 

C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2 

12005 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana  

Tel: 964558852 

- També es pot presentar en qualsevol administració que tinga registre i puga 

enviar la documentació. En eixe cas, haureu d’adreçar la documentació a 

l’IVAJ. 

 

- Per últim, també es pot presentar l’ajuda per correu certificat. 
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Obligacions dels beneficiaris 

 

- Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir les obligacions següents: 

 

- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini que s’hi 

estableixen i, en tot cas, abans del 31 de desembre de l’exercici 2015. 

 

- Acreditar davant de l’IVAJ.GVA JOVE 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 establix la present 

convocatòria. 

 

- Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen  

- a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. 

 

- Comunicar a l’IVAJ.GVA JOVE la sol·licitud i la concessió d’ajudes, per a la 

mateixa finalitat, per part d’altres administracions i organismes públics o 

privats, tant nacionals com internacionals. 

 

- Comunicar a l’IVAJ.GVA JOVE les modificacions que es produïsquen en el 

desenvolupament del programa subvencionat. 

 

- Prestar la col·laboració i presentar la documentació que siga  

- necessària, als supervisors de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, 

a fi de comprovar l’execució del programa objecte de subvenció. A estos 

efectes, els supervisors de l’IVAJ.GVA JOVE podran personar-se durant el 

desenvolupament de les activitats objecte de subvenció. 

 

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

 

- Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat 

que fonamenta la concessió de la subvenció, incloent referència de este en 

mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o 

audiovisuals. En els casos en què l’entitat dispose de pàgina web, s’utilitzarà 

este mitjà per a donar publicitat a la subvenció concedida. 

 

- Complir totes les obligacions que estiguen previstes per al règim de 

subvencions i ajudes públiques, que siguen aplicables a la present orde, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, en el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 

Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de 

la Generalitat Valenciana, i la resta de legislació concordant i d’aplicació. 

 

Justificació i pagament 

1. El pagament d’estes ajudes s’efectuarà d’una sola vegada, així que s’en justifique 

l’ús, a més a més, tal com s’estableix en l’article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions es considerarà gasto realitzat el que ha sigut 

efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació 

determinat en esta orde, per a la qual cosa els beneficiaris hauran de presentar la 

documentació següent: 

 

Factures originals i còpies per a ser confrontades per la unitat de registre de l’òrgan 

competent, corresponents a les despeses corrents derivats del programa subvencionat 

i per l’import total de la subvenció concedida, així com la documentació acreditativa 

del seu pagament. Les dites factures hauran de complir amb els requisits establits per 

la normativa vigent. 
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*Els despeses generals de manutenció i restauració no podran superar el 10 per cent 

de l’import total subvencionat. Queden exceptuats d’esta limitació els gastos de 

restauració implícits en l’estada en albergs, residències, campaments, etc, en els que 

les entitats organitzen activitats. 

*Totes les despeses a justificar hauran de correspondre’s amb els continguts dels 

programes objecte de subvenció. 

 

Detall de les despeses del personal (nòmines i minutes) que haja treballat directament 

en el projecte subvencionat, junt amb els corresponents models dels impresos 

justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions i ingressos de 

l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Aquestes despeses no podran 

superar el 50 per cent de l’import total subvencionat. 

 

Memòria de les activitats objecte de subvenció realitzades durant l’any 2015. Esta 

haurà de descriure l’execució dels programes subvencionats, i almenys, haurà de 

permetre conèixer el nombre de destinataris de l’ajuda desagregats per edat i sexe, les 

actuacions realitzades, el grau de compliment dels objectius proposats i quantes altres 

dades es consideren de rellevància 

 

Fitxa resum en què s’arrepleguen de manera succinta totes les activitats programades 

que s’han realitzat, amb indicació del lloc i data de realització. 

 

Certificat del tresorer de l’entitat en què es faça constar que l’import de la subvenció 

està registrat com a ingrés previst dins de la comptabilitat del consell local per a l’any 

2015, amb el vistiplau del representant legal. 

 

Certificació del tresorer de l’entitat (per a la justificació de subvencions) en què es 

relacionen de forma detallada de les despeses ocasionades i els projectes objecte de 

subvenció, amb identificació de les factures presentades, amb indicació del número 

d’orde, data, concepte, nom i CIF del proveïdor i percentatge de finançament que 

s’imputa a esta ajuda, així com els documents presentats acreditatius de les despeses 
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efectuades en matèria de personal, especificant, si s’escau, el número d’orde, nom i 

DNI del perceptor, concepte i períodes liquidats i els seus respectius imports, amb el 

vistiplau del representant legal. En esta certificació es declararà expressament que la 

documentació justificativa aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra 

subvenció concedida pel mateix concepte. 

 

El termini de justificació d’estes ajudes serà el comprés entre l’endemà del dia en què 

tinga lloc la recepció de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda i el dia 31 

d’octubre de 2015, ambdós inclosos. Si el termini comprés entre l’endemà del dia en 

què tinga lloc la notificació de la resolució de concessió i el dia 31 d’octubre de 2015 

fóra inferior a deu dies hàbils, la data final del termini es prorrogarà automàticament 

fins al dia en què es complisquen deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la 

notificació de la resolució de concessió. 

 

Per a fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, els beneficiaris hauran 

d’aportar la fitxa de dades bancàries de l’entitat beneficiària de l’ajuda en què se 

sol·licita que es faça l’ingrés de la subvenció. 

 

 

 


