ANEXO IV

DETALLE DO PAGAMENTO SOLICITADO POR CADA ENTIDADE SOLICITANTE
TR807C - FOMENTO DE LABORATORIOS COOPERATIVOS NO RURAL
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA (a denominación deberá coincidir coa indicada na resolución de concesión da axuda)

GASTOS SUBVENCIONABLES (artigo 24 orde de convocatoria)

ORZAMENTO
PAGAMENTO XUSTIFICANTE
EXECUTADO (1) SOLICITADO (2) Núm. orde (3)

1.1.a) Custos directos do persoal interno e externo que realice as accións do artigo 23.3.
Total custos directos de persoal (máximo: núm. de horas x 23,12 €, artigo 26.1.a)
1.1.b) Axudas de custo do persoal sinalado na letra anterior.
1.1.c) Gastos de amortización de equipos didácticos e plataformas tecnolóxicas, así como o
alugueiro ou arrendamento financeiro destes, soportados na execución das actividades.
1.1.d) Gastos de medios didácticos e/ou adquisición de materiais didácticos, así como os gastos
en bens consumibles utilizados na realización das actividades, incluíndo o material de
protección e seguridade.
1.1.e) Gastos de alugueiro, arrendamento financeiro, excluídos os xuros, ou amortización das
aulas, obradoiros e demais superficies utilizadas na realización da actividade.
1.1.f) Gastos de seguro de accidentes das persoas participantes.
1.1.g) Gastos de axudas de custo e desprazamento das persoas participantes no proxecto.
1.1.h) Gastos de publicidade para a organización e difusión das actividades.
Total outros custos directos (máximo: 10 % do total da subvención, artigo 26.1.b)
1.2.a) Custos de persoal de apoio tanto interno como externo necesarios para a xestión e
execución das actividades.
1.2.b) Axudas de custo do persoal sinalado na letra anterior.
1.2.c) Gastos financeiros directamente relacionados coa actividade subvencionada e que
resulten indispensables para a súa adecuada preparación ou execución. Non serán
subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.
1.2.d) Outros custos: electricidade, auga, calefacción, mensaxaría, comunicacións, limpeza e
vixilancia, asociados á execución da actividade.
Total custos indirectos e gastos de organización do proxecto (máximo: 30 % do total da
subvención, artigo 26.1.c)
TOTAL CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ENTIDADE SOLICITANTE
(1) Debe coincidir coa suma das cantidades da columna de “importe que xustifica” da táboa seguinte, para cada concepto subvencionable desta táboa.
(2) Como máximo o 80 % do “orzamento executado” para cada concepto subvencionable desta táboa.
(3) Debe indicar, separados por comas, os números de orde dos xustificantes de gasto relacionados na táboa seguinte.

ANEXO IV
(continuación)

RELACIÓN DE FACTURAS E OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DOS GASTOS REALIZADOS
Núm. orde
(4)

Número de
factura ou
documento

Concepto de gastos

Importe

% de
imputación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(4) Este núm. de orde debe indicarse no recadro “XUSTIFICANTE núm. orde” da tabla anterior, en función do tipo de gasto que corresponda.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Emprego

de

de

Importe que
xustifica

