ANNEX 7
Compte justificatiu
Núm. d’expedient
Exercici del pressupost
Partida del pressupost
Beneficiari
NIF
Projecte
Import del projecte
presentat
Import del projecte aprovat

(A)

Percentatge d’ajuda

(B)

Import de l’ajuda concedida

(C)

Núm. de BOIB i data de la
convocatòria
Data de concessió
Data d’execució
Data de justificació
DECLAR:






Que aquest compte justificatiu abasta l’execució completa de l’activitat subvencionada i conté
tots els justificants imputables al projecte subvencionat.
Que totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són verídiques i correctes.
Que els justificants originals de les despeses, els ingressos, els cobraments i els pagaments que
s’hi detallen estan custodiats sota la meva responsabilitat.1
Que els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
Que em compromet a prestar tota la col·laboració a les actuacions de comprovació i verificació
que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris per comprovar la
veracitat o la correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.

Data:
Signatura:
Nom:

1

S’ha de presentar al Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient i Territori una còpia compulsada o
imprès de FACE autentificat de totes les factures mitjançant les quals es justifica la subvenció i una còpia
autentificada o compulsada dels extractes o rebuts bancaris dels pagaments.
A la pàgina web http://residus.caib.es, hi trobareu un manual de com emplenar aquest compte justificatiu.
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Relació de justificants imputats

NOTA: les zones ombrejades les ha d’emplenar l’Administració instructora de la subvenció

Núm. d’expedient
Exercici del pressupost
Partida del pressupost

Beneficiari
NIF
Projecte

Import del projecte aprovat
Percentatge d’ajuda concedida
Import de l’ajuda concedida
Import d’altres ajudes
Identificació dels justificants
Núm.
Núm. de factura

(A)
(B)
(C)

Data

Data de concessió
Data d’execució
Data de justificació

Proveïdor

Concepte

Import

Data de pagament

Total

Costs justificats
Percentatge
d’imputació

Total

Identificació del justificants de les despeses menors i de funcionament (màxim 10 %)
Núm.
Núm. de factura
Data
Proveïdor
Concepte

Import

Data de pagament

Total
Import justificat
Import elegible
Despeses menors i de funcionament
Import de l’ajuda justificat
Import del pagament

(D1)

Costs justificats
Percentatge
d’imputació

Total

Cost elegible
Cost elegible

Import

(E)
Cost elegible
Cost elegible

Import

(D2)

Observacions

Observacions

(H)

(D) = D1 + D2
(E)
(H)
(F) = (E + H) x (B)
(G)

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

Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus
Emet l’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, Agricultura i Pesca
Resolc aprovar aquest compte justificatiu, reconec aquesta obligació i
propòs el pagament de l’ajuda indicada per un import
d………………………….. (G) euros.
Data:

Rúbrica:

Rúbrica:

Rúbrica:
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(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte total (per a totes les actuacions) presentat
que l’Administració ha acceptat. Aquest import ha de coincidir amb el que figura en la
resolució de concessió de l’ajuda.
(B) El personal d’avaluació de la Conselleria emplenarà aquest valor. En cas
d’actuacions amb un límit econòmic establert per unitat de superfície o per actuació,
aquest valor pot no tenir efectes.
(C) Aquest import ha de coincidir amb el que figura en la resolució de concessió de
l’ajuda per a aquesta actuació.
(D) (D1, D2) Resultat d’aplicar el percentatge d’imputació a l’import dels justificants.
Aquest percentatge d’imputació es refereix a la part del total de la factura/tiquet que
es considera com a inclosa en les partides subvencionables, ja que una factura pot
contenir diversos conceptes que el proveïdor factura conjuntament amb el
subministrament/servei subvencionable.
(E) i (H) 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.
(F) Resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) al cost elegible (E + H). En cas de
partides amb un límit econòmic per unitat de superfície o per actuació, aquest valor
(B) pot no tenir efectes.
(G) Import màxim d’ajuda que es proposa pagar i, per tant, de l’obligació que es
reconeix.
Emplenau un compte justificatiu diferent per a cada actuació de manera separada.
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