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RELACIÓ DE LES DIFERÈNCIES ENTRE LES ACTUACIONS PREVISTES I LES REALITZADES  
  

RELACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y LAS REALIZADAS

ANNEX 
ANEXO 

  
B2

FACTURA PROFORMA OPCIÓ TRIADA 
FACTURA PROFORMA OPCION ELEGIDAACTUACIÓ / ACTUACIÓN

1.1. Instal·lacions de manipulació/transformació 
       Instalaciones de manipulación/transformación

1.2 Instal·lacions de criança/envelliment 
      Instalaciones de crianza/envejecimiento

1.3 Instal·lacions de refrigeració i congelació 
      Instalaciones de refrigeración y congelación

1.4 Instal·lacions d'envasament 
      Instalaciones de envasado

1.5 Instal·lacions de control de qualitat  
      (equips de laboratori..)  
      Instalaciones de control de calidad  
      (equipos de laboratorio..)

1.6 Instal·lacions de comercialització  
     Instalaciones de comercialización

1.7 Instal·lacions mediambientals  
Instalaciones medioambientales

1.8 Instal·lacions amb tecnologies de la informació i 
les telecomunicacions (Tics) 
Instalaciones con tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TICs)

CONCEPTE PER  
FACTURA 

CONCEPTO POR  
FACTURA PROVEÏDOR / PROVEEDOR IMPORT (€) 

IMPORTE (€)

FACTURA DEFINITIVA

PROVEÏDOR / PROVEEDOR IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

JUSTIFICACIÓ DE LES DIFERÈNCIES DE CONCEPTO,
PROVEEDOR I IMPORT (*) 

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE CONCEPTO,
PROVEEDOR E IMPORTE (*)

1.10 Maquinària transport intern 
Maquinaria transporte interno

1.11 Altres instal·lacions i equips 
        (personal, servicis, oficines, etc) 
        Otras instalaciones y equipos  
        (personal, servicios, oficinas, etc)

2. Gastos generals  
    Gastos generales

TOTAL

(*) En el cas que existisca un canvi de proveïdor o concepte entre la factura proforma de l'opció triada i la factura definitiva 
     presentada al pagament, el sol·licitant haurà de presentar Memòria justificativa del canvi de proveïdor o concepte per 
     factura. 

En caso de que exista un cambio de proveedor o concepto entre la factura proforma de la opción elegida y la factura 
definitiva presentada al pago, el solicitante deberá presentar Memoria justificativa del cambio de proveedor o 
concepto por factura.

Firma:

El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante

ded,

El sotasignat certifica haver comprovat els documents relacionats i verificat les operacions 
aritmètiques corresponents.  

El abajo firmante certifica haber comprobado los documentos relacionados y verificado las 
operaciones aritméticas correspondientes.

(**) La quantitat total del conjunt de les actuacions ha de coincidir amb el pressupost total de la inversió d'acord amb l'opció 
triada de l'Annex A6. 
La cantidad total del conjunto de las actuaciones debe coincidir con el presupuesto total de la inversión de acuerdo con 
la opción elegida del Anexo A6.

(**)

1.9 Equips Informàtics i de control dels processos  
      Equipos Informáticos y de control de los procesos
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RELACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y LAS REALIZADAS

ANNEX 
ANEXO 

  
B2

FACTURA PROFORMA OPCIÓ TRIADA 
FACTURA PROFORMA OPCION ELEGIDAACTUACIÓ / ACTUACIÓN

1.1. Instal·lacions de manipulació/transformació 
       Instalaciones de manipulación/transformación

1.2 Instal·lacions de criança/envelliment 
      Instalaciones de crianza/envejecimiento

1.3 Instal·lacions de refrigeració i congelació 
      Instalaciones de refrigeración y congelación

1.4 Instal·lacions d'envasament 
      Instalaciones de envasado

1.5 Instal·lacions de control de qualitat  
      (equips de laboratori..)  
      Instalaciones de control de calidad  
      (equipos de laboratorio..)

1.6 Instal·lacions de comercialització  
     Instalaciones de comercialización

1.7 Instal·lacions mediambientals  
Instalaciones medioambientales

1.8 Instal·lacions amb tecnologies de la informació i 
les telecomunicacions (Tics) 
Instalaciones con tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TICs)

CONCEPTE PER  
FACTURA 

CONCEPTO POR  
FACTURA PROVEÏDOR / PROVEEDOR IMPORT (€) 

IMPORTE (€)

FACTURA DEFINITIVA

PROVEÏDOR / PROVEEDOR IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

JUSTIFICACIÓ DE LES DIFERÈNCIES DE CONCEPTO,
PROVEEDOR I IMPORT (*) 

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE CONCEPTO,
PROVEEDOR E IMPORTE (*)

1.10 Maquinària transport intern 
Maquinaria transporte interno

1.11 Altres instal·lacions i equips 
        (personal, servicis, oficines, etc) 
        Otras instalaciones y equipos  
        (personal, servicios, oficinas, etc)

2. Gastos generals  
    Gastos generales

TOTAL

(*) En el cas que existisca un canvi de proveïdor o concepte entre la factura proforma de l'opció triada i la factura definitiva 
     presentada al pagament, el sol·licitant haurà de presentar Memòria justificativa del canvi de proveïdor o concepte per 
     factura. 

En caso de que exista un cambio de proveedor o concepto entre la factura proforma de la opción elegida y la factura 
definitiva presentada al pago, el solicitante deberá presentar Memoria justificativa del cambio de proveedor o 
concepto por factura.

Firma:

El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante

ded,

El sotasignat certifica haver comprovat els documents relacionats i verificat les operacions 
aritmètiques corresponents.  

El abajo firmante certifica haber comprobado los documentos relacionados y verificado las 
operaciones aritméticas correspondientes.

(**) La quantitat total del conjunt de les actuacions ha de coincidir amb el pressupost total de la inversió d'acord amb l'opció 
triada de l'Annex A6. 
La cantidad total del conjunto de las actuaciones debe coincidir con el presupuesto total de la inversión de acuerdo con 
la opción elegida del Anexo A6.

(**)

1.9 Equips Informàtics i de control dels processos  
      Equipos Informáticos y de control de los procesos
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ANNEX
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B2
FACTURA PROFORMA OPCIÓ TRIADA
FACTURA PROFORMA OPCION ELEGIDA
ACTUACIÓ / ACTUACIÓN
1.1. Instal·lacions de manipulació/transformació
       Instalaciones de manipulación/transformación
1.2 Instal·lacions de criança/envelliment
      Instalaciones de crianza/envejecimiento
1.3 Instal·lacions de refrigeració i congelació
      Instalaciones de refrigeración y congelación
1.4 Instal·lacions d'envasament
      Instalaciones de envasado
1.5 Instal·lacions de control de qualitat 
      (equips de laboratori..) 
      Instalaciones de control de calidad 
      (equipos de laboratorio..)         
1.6 Instal·lacions de comercialització 
     Instalaciones de comercialización
1.7 Instal·lacions mediambientals 
Instalaciones medioambientales
1.8 Instal·lacions amb tecnologies de la informació i les telecomunicacions (Tics)
Instalaciones con tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs)
CONCEPTE PER 
FACTURA
CONCEPTO POR 
FACTURA
PROVEÏDOR / PROVEEDOR
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
FACTURA DEFINITIVA
PROVEÏDOR / PROVEEDOR
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
JUSTIFICACIÓ DE LES DIFERÈNCIES DE CONCEPTO,PROVEEDOR I IMPORT (*)
JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE CONCEPTO,PROVEEDOR E IMPORTE (*)
1.10 Maquinària transport intern
Maquinaria transporte interno
1.11 Altres instal·lacions i equips
        (personal, servicis, oficines, etc)
        Otras instalaciones y equipos 
        (personal, servicios, oficinas, etc)         
2. Gastos generals 
    Gastos generales         
TOTAL
(*) En el cas que existisca un canvi de proveïdor o concepte entre la factura proforma de l'opció triada i la factura definitiva
     presentada al pagament, el sol·licitant haurà de presentar Memòria justificativa del canvi de proveïdor o concepte per
     factura.
En caso de que exista un cambio de proveedor o concepto entre la factura proforma de la opción elegida y la factura definitiva presentada al pago, el solicitante deberá presentar Memoria justificativa del cambio de proveedor o concepto por factura.
Firma:
El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante
de
d
,
El sotasignat certifica haver comprovat els documents relacionats i verificat les operacions aritmètiques corresponents. 
El abajo firmante certifica haber comprobado los documentos relacionados y verificado las operaciones aritméticas correspondientes.
(**) La quantitat total del conjunt de les actuacions ha de coincidir amb el pressupost total de la inversió d'acord amb l'opció triada de l'Annex A6.
La cantidad total del conjunto de las actuaciones debe coincidir con el presupuesto total de la inversión de acuerdo con la opción elegida del Anexo A6.
1.9 Equips Informàtics i de control dels processos 
      Equipos Informáticos y de control de los procesos
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