RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS
REGISTRE

Ajudes a Control i erradicació de la Febre Q

Codi SIA:

NB: No empleneu les zones ombrejades (reservades per a l'Administració).

2720722

Núm. d’exp.:

Sol·licitant:

NIF:
Cost justificat

Identificació justificants
Núm.

Núm. fra.

Data

Proveïdor

Concepte

Import

Data
pagament

Cost elegible

Import

Import
elegible

%
ajuda

Ajuda

(D)

(I)

(B)

(F)

Total:

Observacions

Import d'altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de
l'activitat subvencionada*
Entitat / Procedència dels fons

Quantia (€)

Inversió aprovada (A):
Import ajuda concedida (C):
Inversió justificada (D):
Import elegible (I):
Import d'ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B):
Import no justificat:
* Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)
(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat i que l'Administració va acceptar, mitjançant la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb el que estableix la resolució de concessió de l’ajuda.
C) L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el que estableix la resolució de concessió de l'ajuda.
(C1) Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justificació.
(D) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el percentatge d'imputació.
(I) El personal tècnic adscrit al Servei, després de revisar els justificants de despesa i de pagament presentats per la persona beneficiaria, mitjançant el compte justificatiu i documentació annexa, determinarà l'import elegible.
Només es considera despesa subvencionada la pagada abans que acabi el termini per justificar que estableix en el punt (C1).
(F) L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda per pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.
La persona beneficiària

La persona gestora de l'ajuda

Emet informe favorable sobre aquest compte justificatiu i propòs l'inici dels
Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de
expedients per al pagament de l'ajuda per un import de (F)………………………..
l'ajuda, els justificants del qual s'adjunten a aquesta relació.
euros.
_____/_____/20_____

[rúbrica]

El cap del Servei d’Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca
Don el vistiplau a aquest compte justificatiu i propòs el pagament de
l’ajuda per un import de: (F)………………………………….. euros.

____/_____/20_____

____/_____/20_____

[rúbrica]

[rúbrica]

