ANNEX 2
REGISTRE

SOL·LICITUD DE PAGAMENT
PER A INVERSIONS EN EL
SECTOR VITIVINÍCOLA,
2019-2023
FEAGA

LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023

Núm. expedient:

I

N

V

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Raó social:

NIF:

Nom i llinatges del representant autoritzat:

DNI:

A) DECLAR:
1. Que la «relació de justificants imputats» de l’annex 2 abasta la realització de l'activitat subvencionada i
conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2. Que totes les dades contingudes en la «relació de justificants imputats» de l’annex 2 són vertaderes i
correctes.
3. Que els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que es detallen en la
«relació de justificants imputats» de l’annex 2 estan custodiats sota responsabilitat meva.
4. Que 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.

B) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
ADJUNT a aquesta sol·licitud de pagament, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la
documentació exigida al present imprès i que marc amb una X
(No serà necessari presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics )
Memòria d'execució valorada, amb la relació de despeses, factures i justificants de pagament. Aquesta
memòria ha d'incloure la relació de les diferències existents entre els treballs previstos i els realitzats i, si
escau, la justificació de les causes excepcionals o de força major.
En el cas d'adquisició d'edificacions, s'haurà d'aportar, a més, un certificat d'un taxador independent
degudament acreditat o d'un òrgan o un organisme públic degudament autoritzat en el qual s'acrediti
que el preu de compra no excedeix el valor de mercat, desglossant el valor del sòl a preus de mercat.
Factures o documents comptables de valor probatori equivalent respecte de la despesa i l’acreditació
dels pagaments.
Extracte bancari del compte únic a través del qual s'han efectuat els pagaments.
Sol·licitud de la llicència d'obres o d'activitat, en els casos en què sigui necessària.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'ha d'aportar fotocòpia de l'escriptura pública, en
la qual ha de constar l'obligació de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la
subvenció així com l'import de la subvenció. En aquest supòsit, no caldrà aportar el justificant de
pagament sempre que se'n derivi el pagament efectuat.

Si escau, els tres pressuposts que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi
sol·licitat el beneficiari, així com també la memòria justificativa de l'elecció, si és procedent.
Qualsevol altra documentació exigida per normativa de compliment obligatori.
Si escau, presentació dels comptes justificatius de la inversió, verificades per un auditor de comptes o
societat d'auditoria inscrits al Registre Oficial d'Auditors de comptes. En tot cas, aquesta presentació serà
obligatòria si la inversió subvencionable és superior a un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €).
Certificat del banc acreditant la titularitat del número de compte bancari on s’ha de pagar l’ajuda.
C) SOL·LICIT :
El pagament de l’ajuda corresponent al número de compte bancari IBAN següent, del qual som titular:
E

S

-

-

-

,

d

Nom:

-

-

de
Signatura

DNI:

FOGAIBA (A04026954)

ANNEX 2. Sol·licitud de pagament

DECLARACIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT
DE LES DESPESES EFECTUADES
FEAGA

LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023

Núm. expedient:

I

N

V

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Raó social:

NIF:

Nom i llinatges del representant autoritzat:

DNI:

Tram de la inversió:

€

1. Aportació del beneficiari
1.1. Fons propis

€

1.2. Préstecs

€

1.3. Altres

€
Total 1

€

2. Aportació de fons públics
2.1. Bestreta

€

2.2. Subvenció FEAGA pagada

€
Total 2

€

3. TOTAL (1+2) (sense imposts)

€

4. IVA RECUPERABLE

€

5. TOTAL (amb imposts)

€

El beneficiari declara que les dades esmentades són certes i aporta com a justificació:
Balanços de situació de data anterior i posterior al tram de la inversió.
Còpia de les pòlisses dels préstecs subscrits.
Justificants del cobrament de les subvencions aportades per organismes oficials.

,

d

Nom:

de
Signatura

DNI:

FOGAIBA (A04026954)

ANNEX 2. Sol·licitud de pagament
LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023
DIFERÈNCIA ENTRE INVERSIONS PREVISTES I REALITZADES
Núm. expedient:

FEAGA

I

NIF

BENEFICIARI

INVERSIONS PREVISTES
Actuació

Cost (€)

d

Actuació

Descripció

Cost (€)

Signatura

DNI:
FOGAIBA (A04026954)

/

JUSTIFICACIÓ DE LES VARIACIONS

de

Nom:

V

TRAM DE LA INVERSIÓ

INVERSIONS REALITZADES

Descripció

,

N

