UNIÓ EUROPEA
Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
“Una manera de fer Europa”

INFORME DE FINALITZACIÓ
Operació cofinançada amb FEDER (PO FEDER Catalunya 2007-2013)

Identificació de l’operació

Títol de l’operació

REDESCOBRIM VILADRAU, TERRA DE BRUIXES I BANDOLERS

Codi SIFECAT de l’operació

GO033190

Eix/Tema prioritari

4/61

Ens beneficiari

AJUNTAMENT DE VILADRAU

Convocatòria

GAP/2470/2010 PROGRAMA VIURE AL POBLE

Data de finalització màxim
31/12/20152

30/12/2015

Import elegible

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

03/11/2016 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

03/11/2016 ALCALDESSA

Ens executor1

Despesa elegible (A)
Despesa certificada (B)
Despesa no certificada (A-B)3

Import subvenció
(50% import elegible)

1.139.490,68 €

569.745,34 €

1.139.493,99 €

569.745,34 €

---------

------------

1

Si es tracta d’un ens diferent al beneficiari.

2

L’operació està finalitzada quan es donen simultàniament els tres criteris següents:
- Les activitats previstes s’han portat a terme efectivament i no és necessària cap altra activitat per completar
l’operació. L’operació està en ús.
- El beneficiari ha efectuat el pagament de totes les despeses (no resta cap pagament a efectuar pel beneficiari)
- Tota la contribució pública assignada a l’operació ha estat pagada

3

La DGAL procedirà a desprogramar aquest import de l’operació aprovada

1/3

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

6ee960769ea74dfc8bcf6518e7e48770001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

UNIÓ EUROPEA
Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
“Una manera de fer Europa”

Distribució del finançament
Sr./Sra. M. TERESA CUNILLERA GIRONA en qualitat de secretària-interventora certifico que el
projecte REDESCOBRIM VILADRAU, TERRA DE BRUIXES I BANDOLERS cofinançat al Programa
Operatiu FEDER 2007-2013, rep també recursos, ingressos o fons públics dels programes citats, i
certifico que el total de l'ajuda rebuda no supera el cost total de la despesa pública subvencionada,
en compliment de l'article 54 del Reglament (CE) 1083/2006 i l'article 19 de la Llei 38/2003 general
de subvencions i que la distribució del finançament i liquidació d’aquest a actuació ha estat la que es
detalla a continuació.

Import elegible
Import Certificat Total

1.139.493,99 €

569.745,34 €

Total altres aportacions

347.460,17 €

Altres aportacions4

Margarida Feliu Portabella

Signatura 2 de 2

03/11/2016 ALCALDESSA

Import
Subvenció FEDER (50% import
elegible certificat)

Ens concedent

Import

GENERALITAT CATALUNYA - DGAP

56.974,53 €

GENERALITAT CATALUNYA – PLA DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

5.907,16 €

DIPUTACIO DE GIRONA – PUOSC 2009

177.957,13 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA- CONVENI

36.621,35 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA – PUOSC 2015

70.000,00 €
347.460,17 €

Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

03/11/2016 SECRETARIA

Total altres aportacions

4

Podeu afegir tantes files com siguin necessàries.
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

6ee960769ea74dfc8bcf6518e7e48770001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

UNIÓ EUROPEA
Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
“Una manera de fer Europa”

Declaració
Els sotasignats declaren, com a representants legals de l’organisme executor final de l’operació:
Que tota la despesa imputable a l’operació s’ha certificat correctament i que es renuncia
XXexplícitament als fons FEDER programats no justificats, si n’hi ha.
Que s’han finalitzat totes les actuacions relatives a l’operació.
Que tots els elements que composen el projecte es troben en funcionament i estan destinats
a les finalitats per les quals han rebut el cofinançament comunitari, tal i com exigeix la
normativa comunitària.

Signatura 2 de 2

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona

Que es comprometen a comunicar a la Direcció General de l’Administració Local qualsevol
canvi que afecti qualsevol dels aspectes de l’operació, en especial els que puguin afectar-ne
l’elegibilitat o signifiquin un canvi en les obligacions esmentades en els apartats anteriors.

Signatura electrònica de l’alcalde/essa
Signatura electrònica del secretari/a o interventor/a5

03/11/2016 SECRETARIA
Signatura 1 de 2

03/11/2016 ALCALDESSA

Que coneixen i compleixen les obligacions detallades a l’article 57.1 del Reglament (CE)
1083/2006 que fa referència a la invariabilitat de l’operació i les detallades en l’article 90 que
fa referència a la custòdia de la documentació i article 31.4 llei 38/2003, de subvencions.

5 Només és necessària la signatura d’un dels dos càrrecs: secretari o interventor. Necessàriament ha de ser signat per la
persona que certifiqui la distribució del finançament.
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

6ee960769ea74dfc8bcf6518e7e48770001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

