ANNEX II
ANY: 2010
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

SOL·LICITUD DE PAGAMENT

EXPEDIENT NÚM.:
MC____/10

Ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, per a l’any 2010

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social:

NIF:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

DNI:

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:
 Documentació justificativa de les despeses realitzades (originals o fotocòpies compulsades).
 Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de
justificants de despeses.
 Còpia de la cartilla d’inscripció o certificat d’inscripció de la màquina o de l’equip en el Registre oficial de
maquinària agrícola de les Illes Balears, o sol·licitud d’inscripció en aquest.
 Tres ofertes de diferents proveïdors: en el cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
12.000,00€ en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de
consultoria o assistència tècnica, haurà de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a
la contractació del compromís per la prestació dels serveis o el lliurament dels béns, llevat que l’adquisició
s’hagi fet abans de presentar la sol·licitud, quan així s’hagi establert, o que per les característiques especials de
la despesa subvencionable no existeixi en el mercat un nombre suficient de proveïdors.
 Memòria justificativa de l’elecció: quan l’equip adquirit no correspongui a la millor oferta econòmica.
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
SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA
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MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS REALITZADES I DELS RESULTATS OBTENGUTS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES

RESULTATS OBTENGUTS

Lloc i data ………………………………………………………….

Signatura

MC____/10
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS
NÚM.
EXPEDIENT

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

BENEFICIARI

IMPORT INVERSIÓ APROVADA
IMPORT AJUDA CONCEDIDA

(A) (A)

DATA CONCESSIÓ

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

€

IMPORT NO JUSTIFICAT

€

Quantia (€)

* 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.

