
Beneficiari 

Entitat: 

NIF: 

Representant: Càrrec: 

Adreça:  CP: Població: Comarca: 

Actuació subvencionada 

Codi d'expedient 2: Resolució d’atorgament 3: 
Títol de l’actuació: 
Cost de l’actuació a realitzar4:  Import de la subvenció: 

En/Na,                                                                  com a, 

DECLARO: 

1. Que les factures i altres documents justificatius de despesa que s’ha imputat a la subvenció atorgada són els que han estat declarats
en la relació de despeses compte justificatiu presentats al Patronat de Promoció Econòmica.

2. Que els documents presentats són còpies idèntiques als documents originals, i que aquests originals es troben en custodia d’aquesta 
entitat i a disposició de les oportunes comprovacions que determini la Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica.

3. Que aquesta documentació original es conservarà en la seu de l’entitat a efectes de qualsevol comprovació, inspecció o auditoria
incoada per qualsevol òrgan de control competent.

4. Que la suma total de les subvencions atorgades per aquesta actuació o objecte de la subvenció no supera el 100% del cost de
l’actuació subvencionada.

I per què així consti, signo aquesta declaració, 
A la data de la signatura electrònica  

(Nom de la persona que signa la declaració) 

1 Aquesta declaració responsable sobre l´autenticitat dels documents presentats és d’obligada presentació per als ajuts d´import superior a 
18.000 € per a despesa corrent o de 50.000,00 € per a despesa per a inversions. 
2 Número adjudicat per la Diputació de Lleida o els seus organismes autònoms. 
3 Òrgan i data de la resolució d’atorgament. 
4 Pressupost de l’actuació per a la qual es concedeix la subvenció. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L’AUTENTICITAT DELS DOCUMENTS PRESENTANTS I LA SEVA 
CORRECTA IMPUTACIÓ A LA SUBVENCIÓ PER EVITAR EL SOBREFINANÇAMENT 1 
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