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ANNEX 6
COMPTE JUSTIFICATIU – FORMULARI

NÚM. EXPEDIENT: VIU-

/2022

CURS ESCOLAR: 2021-2022
SUBVENCIÓ: possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats
concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que
estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022
CENTRE DOCENT:

CODI DE CENTRE:
ACTIVITATS:

DATA DE CONVOCATÒRIA:
BOIB núm.

,d

d

de 2021

DATA DE CONCESSIÓ:
DATA LÍMIT DE JUSTIFICACIÓ:
Declar que:
— Aquest compte justificatiu conté totes les activitats subvencionades i els justificants
imputables.
— 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 meva.
— 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 Fons Europeus, Universitat i Cultura
CIF S-0711001-H
C. de l’Almudaina, 4 - 07001 Palma
Tel. 971 17 77 00

VIU_2021-2022

Documents que s’han d’adjuntar:
— Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió
de la subvenció en què s'indiquin els objectius, el nombre d’activitats que s'han
duit a terme, el nombre d’alumnes que han participat i, si escau, els ingressos
obtinguts pel mateix concepte (annex 7).
— Compte justificatiu de les activitats que s’han duit a terme, que consta de l’annex 6formulari i l’annex 6-full de càlcul de la relació de justificants de les despeses.
— Comprovant de «Viu la cultura» signat pel centre i per la persona responsable que
ha duit a terme l’activitat (annex 8).
— Factures de les funcions i/o dels tallers de les activitats que s’han duit a terme.
— Justificants de pagament de les factures.

Data (dd/mm/aaaa):

*Signatura de la
persona sol·licitant o
representant:

* Per a les entitats: cal signatura electrònica.
Per a persones físiques que presentin la sol·licitud per Registre electrònic: cal signatura
electrònica.
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