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ANNEX 5
COMPTE JUSTIFICATIU

NÚM. EXPEDIENT: ICEXERCICI PRESSUPOSTARI:

/2020
2020

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: ajudes pel procediment de concurs, per a la sostenibilitat de les
indústries culturals en el marc de la situació d’emergència de salut pública
provocada per la pandèmia de COVID-19

BENEFICIARI:
NIF:
CONCEPTE:

DATA DE CONVOCATÒRIA: 22 de juny de 2020
BOIB CONVOCATÒRIA: (Núm. 115, de 27 de juny de 2020)
DATA DE CONCESSIÓ:
DATA LÍMIT DE JUSTIFICACIÓ: 31/08/2020
Declar que
— Aquest compte justificatiu abasta la totalitat dels justificants imputables a les
despeses compensables.
— Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i
correctes.
— Els justificants originals de les despeses, els cobraments i els pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota la meva responsabilitat.
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— 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
comprovar la veracitat o correcció de les despeses compensables o de la justificació
presentada.
Documents que s’han d’adjuntar: (vegeu l’apartat 18. Justificació de la convocatòria)
a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la
concessió de l'ajuda, amb la indicació de les despeses objecte de l’ajuda. Així
mateix, ha de contenir tota la informació necessària per a la correcta interpretació i
comprensió de la justificació de despeses presentada.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les despeses (annex 5 i document de
justificació de despeses Excell).
c) Factures o documents amb valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa, incorporats a la relació a què fa referència la lletra b)
anterior, que justifiquin les despeses i especifiquin clarament les despeses
compensables l’objecte de l'ajuda.
d) Document acreditatiu que justifiqui el pagament de les factures, nòmines, rebuts
d’autònoms o documents de cotització a la Seguretat Social objecte de l'ajuda.
e) Les nòmines dels treballadors afectats per l’ERTO, si escau.

Data (dd/mm/aaaa):
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Signatura del
beneficiari:

