Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

RELACIÓ DE DOCUMENTS A APORTAR EN FORMAT DIGITAL

1. Memòria de l'actuació justicataa del compliment de les condicions imposades en la concessió,
amb indicació de les actaitats realitzades i resultats obtnnuts (format lliure pdf).
2. Memòria econòmica amb relació classiicada de despeses d’acord amb els contnnuts exinits en
l'ordre de bases i conaocatòria d'aquestes ajudes, senons model facilitat a aquest efecte per la Direcció
General d’Uniaersitat, Inaestnació i iència (Annex I).
3. òpies de les factures o documents de aalor probatori equiaalent en el tràic jurídic mercantl,
estampillats, amb indicació de la subaenció concedida, quanta i percentatne d'imputació. El model de senell
per a estampillat inura en l’Annex II.
4. òpies dels justicants de panament als proaeïdors.
5. Fotonraia en color dels equips i infraestructures coinançades, on s'aprecie clarament la mesura
de publicitat corresponent senons instruccions i model que inuren en Annex III i IV.
6.
òpia completa de l'expedient de contractació administrataa realitzat per a
l'adquisició/construcció del bé coinançat (en format pdf, separant la diferent documentació nenerada i
exinida d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de noaembre, de ontractes del Sector Públic: informe de
necessitat, anuncis, informe de iscalització prèaia, plec de prescripcions tècniques, plec de prescripcions
administrataes, etc.).
7. Declaració responsable sobre deduïbilitat de l'IVA.
8. Dades de l'indicador de productaitat 025: nombre d'inaestnadors/es (ET ) que treballen en les
instal·lacions d'infraestructures d'inaestnació millorades senons model Annex V (només s’han d’aportar els
documents corresponents a ‘Hores Anuals’), adjuntant així mateix l'annex VI ‘Fitxa de càlcul d'execució’.
9. Fitxa d'indicador de resultats senons model Annex VII.
10. Taula d'indicadors en matèria de comunicació senons model Annex VIII.
11. Llista de comproaació de riscos de frau senons model Annex IX.
12. Declaració responsable ainculada a l'artcle 5.3.b de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'aaaluació ambiental, senons model Annex X (si l'operació íntenrament no és un projecte), Annex XI (si
l'operació íntenrament és un projecte que afecta la Xarxa Natura) o Annex XII (si l'operació íntenrament és
un projecte que NO afecta la Xarxa Natura).
13. Declaració o Informe d'Impacte Ambiental (només si l'operació es troba en alnun dels supòsits
en els quals procedeix l'Aaaluació d'Impacte Ambiental recollits en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'aaaluació ambiental).
14. òpia de les resolucions de concessió d’altres ajudes (si l’actaitat objecte de subaenció ha rebut
altres ajudes).
15. Declaració responsable sinnada pel representant lenal de l’enttat en què expresse la seua
conformitat amb la realització d’aquest tràmit telemàtc (si no ho presenta aquest representant lenal).

