
@á,Jü:i*?Jh
lnstitut de Cultura
La Rambla,99
08002 Barcelona
Tel.93 301 77 75

CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU

RAMBLA 51

O8OO2 BARCELONA.

lil {l) lrli:,i ir ;/t\í )il(1)

Godi Subvenció

lhpoú

19S0í730

í00.000,00

Descripció

Expedient

Consorci del Liceu- lnversions 19
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t frtrff1ïtff ol" 16t07t201s en virtud de I'art.6.4 dels Estatuts de

.AutonltzlR, DlsPosAR i REcoNEIxER L'oBLlGAclo de la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec atls
pressuposUos.i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF
V08698235, en concepte d'aportació extraordinària de capítol 7, per a desenvolupar les inversions que li corresponen al Consorci
com a propietari dèl teatre.

REQUERIR al Consorci que justifiqui l'execució de la despesa prèviament al pagament, mitjançant la presentació de certificats
parcials i/o final signats per la Direcció General junt amb les factures o documents de valor probatori equivalent i comprovants de
pagament. El certificat final o certificats parcials, si s'escau, hauran de contenir una relació classificada de les despeses, amb
identificació del proveïdor i del document, import imputat, data d'emissió i data de pagament i, si s'escau, la relació detallada
d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat subvencionada amb indicació d'import i procedència; i ácreditar que
en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s'ha inclòs l'lVA deduïble, que la quantia de l'aportació de
l'lCUB, conjuntament amb les altres fonts de finançament de I'actuació, no supera el seu cost total, i si s'escau, que s'han complert
les previsions de l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions.

El Consorci haurà de comunicar a I'ICUB en tot moment, per escrit i de manera degudament motivada, qualsevol modificació
substancial per tal que I'ICUB valori la seva afectació, així com facilitar tota la informaciO yo documentació que li sigui requerida
per aquest."

D'acord amb les facultats conferides per delegació
l'ICUB, s'ha adoptat la següent resolució en data
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