SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE PROGRAMES D’INCREMENT
D’EFICIÈNCIA ENERGÉNICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL I EN COGENERACIÓ 2010
DADES BENEFICIARI:
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………
DNI/CIF/NIE ………………….. Domicili ………………………………………………………………..
Núm. ……….. Localitat …………………………………………………………………………………….
SOL·LICIT:
El pagament de la subvenció de l’expedient núm. COGEN………/10 que s’ha aprovat
mitjançant resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, d’acord amb la
convocatòria de la Resolució de 18 de maig de 2010 d’increment d’eficiència energètica
en el sector industrial i en cogeneració, en el marc del Conveni de col·laboració amb
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
DECLAR:
Que no he percebut altres ajudes per a aquest concepte.
Que he percebut les ajudes següents:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Així mateix, declar que:
- He finalitzat la inversió dins els terminis prevists en la resolució de concessió.
- Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada
i conté els justificants imputables al projecte subvencionat.
- Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
- Si es beneficiari del sector públic: Que les actuacions objecte de l’ajuda s’han duit a
terme d’acord amb la legislació de contractació de l’Administració pública i del
sector públic.
- Els justificants originals de la despesa (després d’haver-se segellat) i que es detallen en
l’annex I, estan custodiats sota la meva responsabilitat.
- Els justificants esmentats estan a disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
Acompany a aquesta sol·licitud del següent:
Memòria descriptiva de les actuacions dutes a terme, amb indicació de si s’ha
complert el previst al projecte inicial i si s’han produït variacions, explicació del per què.
Annex I. Llista enumerativa de factures i justificants de pagament.
Data i signatura

Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia

Expedient núm. COGEN………./10
Beneficiari: ………………………………………………………………………………………
MEMÒRIA:
A) Si no s’han efectuat modificacions respecte a la sol·licitud inicial:
Ha finalitzat completament l’actuació, dins els terminis establerts, el qual
s’ajusta a les dades incloses en la resolució de subvenció.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
B) Si s’han efectuat modificacions respecte a la sol·licitud inicial (especificar-ne
els motius)
S’han fet les següents modificacions respecte a la sol·licitud presentada
(explicació detallada dels canvis, i de la instal·lació efectuada):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….., …. d ……………………. 201
(Signatura)

Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia

ANNEX I
Beneficiari:……………………………………
DNI/CIF/NIE: ………………………………….
Data Concessió: ............................. de 2010
Import ajuda concedida: …………………………€
Import altres ajudes: ....................................

LLISTA ENUMERATIVA DE DESPESES DERIVADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L’EXPEDIENT Nº COGEN……/10
Núm.
Ordre

Núm.
factura

Data

Proveïdor

Concepte

Aquesta relació correspon al cost total definitiu de l’activitat, els justificants de la qual s’adjunten.
Data:
Signat:
Acompanyo a continuació els originals de les factures i els justificants bancaris de pagament.

Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia

Import base
imposable

IVA

TOTAL

DATA I
FORMA
PAGAM.

