ANNEX 2 JUSTIFICACIÓ DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
(Amb l’objecte de agilitzar el pagament de les ajudes es recomana que es presenti la documentació justificativa juntament amb la sol·licitud de
l’ajuda..)

____________________________________________ , amb NIF ____________, com a representant legal de l’entitat
_______________________________________________ , amb NIF___________________ , en relació amb la
subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca en el marc de la
convocatòria per fer costat al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la
COVID-19

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que l’activitat esmentada s’ha realitzat.
2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat de l’activitat
assenyalada ha estat la que es relaciona a aquest annex.
3. Que l’import total de les despeses relacionades, corresponen sense cap dubte al pressupost de l’activitat
subvencionada, i que no tenen un valor superior al de mercat.
4. Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució de
l’activitat i, d’acord amb l’article 39.1.2 g) de l’Ordenança de subvencions del CIM: (marqueu l’opció)
□ No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable (en el cas de no fer declaracions
d’IVA)
□ Sí recupera i/o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable (en el cas de fer declaracions d’IVA)
5. Que l’ajut atorgat pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera -amb les
subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d’execució de l’activitat cultural subvencionada.
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants originals de les despeses.
□ No sol·licita la devolució de les factures originals
□ Sí sol·licita la devolució de les factures originals
7. Que adjunt, si escau, la documentació prevista als apartats e), h), i), j) i k) de l’article 39.2 de l’Ordenança de
Subvencions del Consell de Mallorca.
8.- Així mateix, en relació al previst al 48.4 de l’Ordenança General de Subvencions del consell de Mallorca, declar:
(marqueu si n’és el cas)
☐ Que la persona beneficiària es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell insular de Mallorca i els
organismes autònoms que en depenen.
☐ Que la persona beneficiària no és deutora per resolució de reintegrament de cap subvenció.
9.- Així mateix declar que les despeses i ingressos executades per aquesta entitat amb l’objecte previst a la convocatòria
han estat les següents:

RELACIÓ DE LES DESPESES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT
Nº
factura

Data
factura

Nom proveïdor

NIF
proveïdor

Concepte factura

Data de
pagament

Import
imputat

1
2
3
4
5
Total despeses d’execució

En el cas que s’hagin obtingut altres ingressos aliens a fons propis i a la subvenció concedida pel Consell de Mallorca per finançar
l’activitat ompliu la taula següent: (En cas de deixar aquesta taula en blanc, s’entén que la persona beneficiària ha finançat les
despeses justificades amb fons propis i amb l’ajuda del Consell de Mallorca, és a dir que no ha rebut cap altre subvenció )

Concepte de l’ingrés i procedència

IMPORT

Total

Lloc, data i signatura de la persona beneficiària / representant de l’entitat beneficiària

