
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A TRANSPORT ESCOLAR I EDUCATIU
REGLAT PEL  CURS ESCOLAR 2017/2018 (BOIB NÚM. 120 DE 30/9/2017)

ANNEX 2. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE TRA NSPORT ESCOLAR 

1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ

Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al curs 2017/2108 per part
de l'alumne/a ________________________________     al centre ___________________________________________

2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS REALITZADES

2. 1 Acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de factures o altres documents
amb valor probatori equivalent acreditatius del pagament del servei de transport escolar o altres despeses de transport:

Descripció de la despesa: 

Document de la despesa: 

Creditor (CIF): 

Data de pagament: 

Import : 

[Cal adjuntar les factures originals o còpies compulsades dels documents comptables acreditatius de la despesa i del seu
pagament]

2.2 Així mateix s'adjunta justificant acreditatiu, del centre educatiu, de l'assistència regular a les classes docents o haver-
se presentat als exàmens a un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs 2017/2018.

3.  RELACIÓ  D'ALTRES  INGRESSOS  O  SUBVENCIONS  QUE  HAN  FINANÇAT  L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADA.  [Les subvencions objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra
concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En aquest cas, les persones interessades no podran
presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per justificar l'altra ajuda o subvenció.]
____________________________________________________________

Per  tot  això,  d'acord  amb  el  qual  disposa  la  clàusula  8  de  la  Convocatòria  de  subvencions de  transport escolar
2017/2018 i d'acord amb el què estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, mitjançant la
present, el beneficiari/a de la subvenció de transport escolar 2017/2018, declaro sota la meva responsabilitat:

• Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certs.
• Que totes les despeses presentades en aquest  compte justificatiu s'han abonat  íntegrament  al  proveïdor o

subministrador pel concepte objecte de la subvenció. 
• Que no s'han presentat cap d'aquestes despeses per justificar cap ajuda o subvenció de cap altra Administració

Pública, l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte justificatiu que es presenta en aquest
document. I si no és així, s'indica a l'apartat 3.

• Que el beneficiari no obté ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 €
anuals.

• Que no concorr cap de les circumstàncies ni prohibicions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques, establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. 

• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres obligacions tributàries i de
la  Seguretat  Social  imposades  per  la  normativa  vigent  i  de  no  trobar-se  sotmesa a  cap  procediment  de
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

A fi de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat per la qual va ser
concedida la subvenció davant l'Ajuntament de Porreres, s'emet aquest compte justificatiu.

Porreres, _____ de _________ de 2018.

Beneficiari/a:  Representant legal del beneficiari/a de la subvenció

Signatura: _________________  Signatura: _________________

A  L'ATENCIÓ DE LA BATLIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES


