
ANNEX III 

ACREDITACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA EN LA CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA DELS 
MUNICIPIS VALENCIANS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L'EXERCICI 2020, AIXÍ 
COM DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

 
Sr. / Sra.                   , secretari/ària de l'Ajuntament / 
Mancomunitat / Consorci de     , en compliment del que es disposa en 
les Bases que regeixen les Subvencions en matèria de salut pública als municipis valencians per a 
la lluita contra el Mosquito tigre en l'exercici 2020: 
 

CERTIFIQUE 
 

 Que l'Ajuntament / Mancomunitat / Consorci de   , NIF    ,  
 
- Se troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes 

anuals corresponents a l'exercici 2019 davant la Sindicatura de Comptes . 
 
- Complix amb allò que s’estableix en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, 

d'igualtat entre dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. 

 
- Que el procés d'execució de la despesa de la campanya es troba en la següent fase: 

 

A B C D 

Cost total de 
la campanya 
reflectit en 

l'Annex I 

Despesa justificada 
(en situació 
d'obligació 

reconeguda) en 
l'Annex IV 

Subvencions concedides per a la 
mateixa finalitat, per altres AAPP o 
altres ens públics o privats, excepte 

la de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública 

Subvenció de la 
Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut 
Pública a justificar 

    

 

E 

Import de la casella B menys l'import de les caselles C i D 

(E = B-C-D) 

 

         v. i p. 
El/la Secretari/ària      Alcalde/sa president/a del’Entitat 

 
 
 

Signat:        Signat:    
(En cas de signatura manual, segell de l'entitat) 
 

 ,   de     de 2020 
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