NOTA: les zones ombrejades han de ser emplenades per l’Administració

Relació de justificants imputats (marqui la casella que correspongui)



Despeses corrents
Despeses d’inversió

Núm. d’expedient
Exercici del pressupost
Partida del pressupost

Entitat beneficiària
NIF
Projecte

Import del pressupost aprovat (1)
Percentatge d’ajuda concedida (1)
Import de la subvenció concedida (1)
Import d’altres ajudes (2)
Identificació dels justificants
Núm.
Núm. de factura

(A)

Data de concessió de la subvenció (1)

(B)

Període d’execució de les actuacions

(C)

Data de justificació

Costs justificats
Data

Proveïdor

Concepte

Import

(3)

Data de pagament

Percentatge
d’imputació (4)

Import
elegible (5)

Total

(D)

Cost elegible
Cost elegible (6)

Observacions

1
2
3
4

Total

Import justificat
Cost elegible
Import de l’ajuda justificat
Import del pagament

(E)

(D)
(E)
(F) = (E x B)
(G)

Observacions:

El beneficiari
Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de
l’ajuda indicada, els justificants de la qual s’adjunten annexos en
aquesta relació.
Data:
Nom:

Signatura:

Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Emet informe favorable sobre aquest compte justificatiu, i propòs
l’inici de l’expedient per al pagament de l’ajuda indicada per un
import d……………………….. (G) euros.
Data:
La cap de departament …………

Conseller de Medi Ambient i Territori
Resolc aprovar aquest compte justificatiu, reconec aquesta
obligació i propòs el pagament de l’ajuda indicada per un
import d………………………….. (G) euros.
Data:

Signatura:

Signatura:

(1) Veure la resolució de concessió de la subvenció que es justifica.
(2) Indicar l’import d’altres ajudes, procedents d’altres entitats públiques o privades, obtingudes per executar el mateix projecte o actuació.
(3) L’import s’ha d’indicar sense l’IVA si aquest és susceptible de reintegrament per part de l’entitat. S’ha d’indicar l’import total que figura a la factura o justificant
presentat. En el cas de nòmines s’ha d’indicar el cost per l’empresa.
(4) El percentatge d’imputació indica quina part del total d’aquella despesa pot esser imputable a la subvenció. Per exemple un percentatge d’imputació del 50%
significa que només la meitat del cost d’aquella despesa (factura o nòmina) es pot imputar al projecte o activitat subvencionada ja que l’altre meitat s’ha dedicat a
altres activitats fora de la subvenció concedida. Si tot el cost de la despesa pot esser imputable a la subvenció el percentatge d’imputació és del 100%.
(5) L’import elegible és el resultat de multiplicar l’import total de la despesa (3) pel percentatge d’imputació (4)
(6) El cost 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.

