ANNEX II

SOL·LICITUD DE PAGAMENT

FONS DE GARANTIA
AGRÀRIA I PESQUERA
DE LES ILLES BALEARS

AJUDES DE MINIMIS DESTINADES A LES INDÚSTRIES
AGROALIMENTÀRIES PER A LA MILLORA DE LA CAPACITAT
TÈCNICA DE GESTIÓ DE SUBPRODUCTES D’ORIGEN
ANIMAL NO DESTINATS AL CONSUM HUMÀ

EXPEDIENT
NÚM.:
SAND___/11

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Raó social:

NIF:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

NIF:

SOL·LICIT el pagament de l’ajuda corresponent.
ADJUNT a la sol·licitud, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, la documentació exigida que es detalla
a continuació:
q Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació de la despesa s’entendrà efectuada
mitjançant la presentació de factures pagades que reuneixin els requisits i formalitats prevists en el Reial
decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003) i justificants de
pagament.
q En el seu cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació
de justificants de despeses.
q En el seu cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi
sol·licitat el beneficiari, com també la memòria justificativa de l’elecció, si escau.
q Si n’és el cas, documentació acreditativa del compliment del requisit previst al punt 5 de l’apartat quart de la
Resolució de convocatòria.
DECLAR QUE:
1. Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la totalitat dels
justificants imputables al projecte subvencionat.
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.
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

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS REALITZADES I DELS RESULTATS OBTENGUTS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES

RESULTATS OBTENGUTS

Lloc i data: ………………………………………………………….

Signatura

SOL·LICITUD DE PAGAMENT

EXPEDIENT
AJUDES DE MINIMIS DESTINADES A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES PER A LA MILLORA DE NÚM.:
LA CAPACITAT TÈCNICA DE GESTIÓ DE SUBPRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL NO DESTINATS AL SAND___/11
CONSUM HUMÀ

FONS DE GARANTIA
AGRÀRIA I PESQUERA
DE LES ILLES BALEARS

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS
NÚM.
EXPEDIENT

NOTA: LES ZONES OMBREJADES HAN DE SER EMPLENADES PER L’ADMINISTRACIÓ
NIF/CIF

BENEFICIARI

IMPORT INVERSIÓ APROVADA

(A)

DATA CONCESSIÓ

IMPORT AJUDA CONCEDIDA

(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

El Servei Tècnic gestor 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:

Data:

El cap del Servei…………
Signat:

Signat:

Signat:

SOL·LICITUD DE PAGAMENT

FONS DE GARANTIA
AGRÀRIA I PESQUERA
DE LES ILLES BALEARS

EXPEDIENT
AJUDES DE MINIMIS DESTINADES A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES PER A LA MILLORA DE NÚM.:
LA CAPACITAT TÈCNICA DE GESTIÓ DE SUBPRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL NO DESTINATS AL SAND___/11
CONSUM HUMÀ

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
AUXILIABLE (F) = (I) x (B)

FINAL

Quantia (€)

€

IMPORT NO JUSTIFICAT

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

El beneficiari

El Servei Tècnic gestor 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:

Data:

El cap del Servei…………
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 pel Servei Tècnic gestor 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.

