ANNEX 5
COMPTE JUSTIFICATIU

NÚM. EXPEDIENT: PCIEXERCICI PRESSUPOSTARI:

/2019
2019

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: MOBILITAT PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

BENEFICIARI:
NIF:
CONCEPTE:

DATA DE CONVOCATÒRIA:
BOIB CONVOCATÒRIA: (NÚM.
DATA DE CONCESSIÓ:

_____, d ____ d ____________ de 2019)

DATA LÍMIT DE JUSTIFICACIÓ:
Declar que
— Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat
subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte
subvencionat.
— Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i
correctes.
— Els justificants originals de les despeses i els ingressos, els cobraments i els
pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
— Els justificants esmentats estan a disposició dels òrgans de control intern o extern
de l’Administració.
— Em compromet a prestar col·laboració envers les actuacions de comprovació i
verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries per
tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la
justificació presentada.
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
CIF S-0711001-H
Carrer de l'Uruguai, s/n - 07010 Palma
Tel. 971 17 89 99

Documents que s’han d’adjuntar:
— Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció
— Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’han duit a terme
(full de càlcul de justificació de despeses, annex 5)
— Factures amb el justificant de pagament, si escau.
A més s’ha de lliurar:
— L’acreditació fotogràfica de l’activitat.
— Un exemplar dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

Data (dd/mm/aaaa):

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
CIF S-0711001-H
Carrer de l'Uruguai, s/n - 07010 Palma
Tel. 971 17 89 99

Signatura del
beneficiari:

Quadrícula vàlida només a efectes de publicació en el BOIB. Per presentar la justificació, cal emplenar el full de càlcul que es penjarà
a l'apartat de subvencions del web de la Direcció General de Cultura i trametre'l a subvencionspci @dgcultur.caib.es

