SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L’AJUT PER A LA MODERNITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
(2019)
NÚMERO D’EXPEDIENT INICIAL:
DADES DEL BENEFICIARI

Nom o raó social:

NIF:

Representant (si escau):

NIF:

Espai per al segell de registre

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT (CONCEPTES)

1.
2.
3.
Import total:
DECLAR

1. Que he realitzat l’activitat subvencionada de forma completa.
2. Que aquest document conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
3. Que els justificants originals de les despeses i dels ingressos, dels cobraments i dels pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota
responsabilitat meva, i que estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de l’Administració.
4. Que em compromet a prestar tota la meva col·laboració en les actuacions de comprovació i de verificació que l’Administració o els
seus òrgans de control considerin necessàries per comprovar la veracitat o la correcció de les activitats subvencionades o de la
justificació presentada.
5. Que les dades consignades en aquest document són vertaderes i correctes, que complesc amb tots els requisits exigits en la
convocatòria, i que present, adjunta la documentació que pertoca, d’acord amb la Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria per la qual s’aprova la convocatòria
I, perquè així consti a l’efecte del pagament d’ajut destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’activitat industrial
(2019), sign aquesta sol·licitud.

OBSERVACIONS

,

d

de 20

Firma de l’interessat

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
 Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en la qual es descrigui de manera detallada el projecte
que s’ha realitzat i els resultats que s’han obtingut; referències i dades tècniques de les instal·lacions, les màquines i els seus accessoris, objecte de la subvenció i
document fotogràfic de les actuacions realitzades i de les plaques de característiques de la maquinària adquirida. En cas d’inversions corresponents a projectes es
deurà adjuntar una còpia en format digital.
 Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que ha d’incloure:
o Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. En cas que
la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions produïdes.
o Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l’import i la procedència.
 Factures o document equivalent
 Document acreditatiu del pagament de les factures (extracte bancari)
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