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Relació classificada de les despeses de l'activitat/inversió realitzada (Compte justificatiu). Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
Dades personals
Número
factura
Emissor/a factura
NIF
emissor/a
Descripció
factura
Data
factura
Modalitat de
pagament
Tipus de
justificant
Data justificapagaments:
Pag. fraccionat, indicar data i import
Import total de la factura
amb IVA (€)
Import imputat a la subvenció
sense IVA (€)
Import
subvencionable
Totals      
                              
 Import inversió subvencionable:  
% Subvenció (resolució):
Subvenció calculada:
Subvenció que sol·licito (1):
Nota  1:   Aquest import, és el que ha de figurar a la sol·licitud de pagament a l'apartat de "sol·licito".               En cas que la "Subvenció calculada" sigui igual o inferior a l'import de la subvenció de la resolució, omplir aquesta casella "Subvenció que sol·licito" amb l'import de "Subvenció calculada".               En cas que la "Subvenció calculada" sigui superior a l'import de la subvenció de la resolució, omplir aquesta casella "subvenció que sol·licito" amb l'import de subvenció de la resolució.
Altres conceptes - Relació classificada despeses de l'activitat realitzada (Compte justificatiu). Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020	
Dades personals
Concepte
Data del 
document
Proveïdor
NIF proveïdor
Descripció
del document
Modalitat de
pagament
Tipus de
justificant
Data justifica
pagament
Doc. justificativa essencial (1)
Import
presentat (€)
Import
subvencionable
Totals        
                              
 Import inversió subvencionable:  
% Subvenció (resolució):
Subvenció calculada:
Subvenció que sol·licito (2):
Nota  1:   La documentació justificativa essencial en el cas d'altres conceptes serà:                Per al cas de dietes: aportar els tiquets pagats i el comprovant de pagament de la compensació econòmica per part de l'empresa                Per al cas de nòmines: aportar la nòmina i els TC2.                Per al cas de lloguers: aportar el contracte de lloguer i les modificacions posteriors que motivin increments superiors a l'IPCNota  2:   Aquest import, és el que ha de figurar a la sol·licitud de pagament a l'apartat de "sol·lcito".               En cas que la "Subvenció calculada" sigui igual o inferior a l'import de la subvenció de la resolució, omplir aquesta casella "Subvenció que sol·licito" amb l'import de "Subvenció calculada".               En cas que la "Subvenció calculada" sigui superior a l'import de la subvenció de la resolució, omplir aquesta casella "subvenció que sol·licito" amb l'import de subvenció de la resolució.
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