ANNEX II

SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER ACCIONS
COL·LECTIVES
PROGRAMA OPERATIU DEL FEP 2007-2013

Fondo Europeo de
Pesca

ANY:
……………..
EXPEDIENT
NÚM.:
…………..…………
ANY:
2007

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Raó social:

NIF:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

DNI/NIF:

PROGRAMA DE
SOL·LICIT
el pagament de l’ajuda corresponent a
DESENVOLUPAME
NT RURAL
ADJUNT
a la sol·licitud,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, la documentació exigida que
ANYS 2007
- 2013
es
detalla a continuació:
Resolució
de
la
Presidència
del de les actuacions que s’han dut a terme i dels resultats obtinguts.

Memòria detallada
FOGAIBA
de
 Factures originalsde
de les despeses realitzades, objecte de la subvenció.
de 2007 per la qual es
 Justificants de pagament.
regulen les mesures

de Manifestació
Instal·lació deldebeneficiari que els moviments comptables corresponents a les transaccions
efectuades
es troben
joves agricultors
i correctament assentats als llibres oficials de comptabilitat, en compliment de
les disposicions
Modernització
de legals
les aplicables a la matèria i que manté un compte separat o un codi comptable
adequat en
relació amb totes les transaccions relacionades amb l’operació.
explotacions
agràries.
 Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals o indirectes incorporats en la
SOL·LICITUD
relació de justificants de despeses.
D’AJUDA
 Memòria de l’elecció del pressupost quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
 Qualsevol altre document que s’estimi necessari per justificar les actuacions realitzades.
DECLAR QUE:
EXPEDIENT NÚM.:
1. Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la
totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
PDR-JA-00018/2007
2. Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
3. Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi detallen estan
custodiats sota responsabilitat meva.
4. Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
5. Em compromet a prestar tota la meva col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació
que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris, per tal de comprovar la
veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.

Lloc i data: ………………………………………………………….
Signatura

ANY:
2007

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

ANY: 2010

Fondo Europeo de Pesca

EXPEDIENT NÚM.:
ANNEX II. SOL·LICITUD DE PAGAMENT

____/10

Ajudes per a accions col·lectives

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS
NÚM.
EXPEDIENT

NOTA: LES ZONES OMBREJADES HAN DE SER EMPLENADES PER L'ADMINISTRACIÓ
NIF

BENEFICIARI

IMPORT INVERSIÓ APROVADA
IMPORT AJUDA CONCEDIDA

(A) (A)

DATA CONCESSIÓ

(C)

DATA LIMIT JUSTIFICACIÓ

(C1)

EXERCICI PRESSUPOSTARI

IDENTIFICACIÓ JUSTIFICANTS
NÚM.

NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

COSTS JUSTIFICATS

IMPORT

TOTAL

DATA PAGAMENT

TOTAL

IMPORT

(D)

COST ELEGIBLE
IMPORT ELEGIBLE

% AJUDA

(I)

(B)

AJUDA

OBSERVACIONS

(F)

El beneficiari

La Secció tècnica gestora de l’ajuda

El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l’ajuda
ja indicada, els justificants dels quals s’'adjunten annexos a aquesta
relació.

Emet informe favorable sobre aquest compte justificatiu i proposa
l’inici dels expedients per al pagament de l’ajuda ja indicada per un
import de (F)……………………….. euros.

Don el vist i plau a aquest compte justificatiu i propòs el pagament
de l’ajuda anteriorment assenyalada, per un import de:
(F)………………………………….. euros.

Data:

Data:
La cap de Secció d’Ajudes de Pesca

Data:

Signat:

Signat:

Signat:

ANY: 2010

Fondo Europeo de Pesca

EXPEDIENT NÚM.:
ANNEX II. SOL·LICITUD DE PAGAMENT

____/10

Ajudes per a accions col·lectives

IMPORT D’ALTRES AJUDES REBUDES I/O FORMA DE
FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA*
Entitat / Procedència dels fons
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

€

Quantia (€)

* Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

El beneficiari

La Secció tècnica gestora de l’ajuda

El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l’ajuda
ja indicada, els justificants dels quals s’adjunten annexos a aquesta
relació.

Emet informe favorable sobre aquest compte justificatiu i proposa
l’inici dels expedients per al pagament de l’ajuda ja indicada per un
import de (F)……………………….. euros.

Don el vist i plau a aquest compte justificatiu i propòs el pagament
de l’ajuda anteriorment assenyalada, per un import de:
(F)………………………………….. euros.

Data:

Data:
La cap de Secció d’Ajudes de Pesca

Data:

Signat:

Signat:

Signat:

A) S’hi ha de consignar l’import de la inversió que ha estat acceptat per l’Administració. Aquest
import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb allò establert en 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 de la
inversió aprovada (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en 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 % d’imputació.
(I) L’import elegible serà determinat per la Secció tècnica gestora de l’ajuda, després de l’anàlisi dels
justificants de despesa i de pagament, presentats pel beneficiari en el compte justificatiu. Només es
considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el termini de justificació establert al
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 a pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.

