
 

                                                                               
 

AFIC - Pl. Major, 1- 46160 Llíria- Tel. 962798282 / 607037612 – adl@lliria.es 

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD DE PAGAMENT                                                                                                      
1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 
El/la Sr./a....................................................................................................... amb DNI núm.......................................... en 
representació de...........…...…......................….....…..amb domicili a .......................................................... i NIF núm. . 
........................, amb poder de representació suficient  
 
DECLARE, sota la meua responsabilitat: 
 

• Que el projecte subvencionat per l'AJUNTAMENT DE LLÍRIA amb número d'expedient ............................, s'ha executat 
d'acord amb les condicions establides en la convocatòria i les assenyalades en la notificació de la concessió de l'ajuda.  

• Difondre la participació de l’Ajuntament de Llíria en les actuacions subvencionades, a més de permetre la difusió 
d’aquestes subvencions per l’Ajuntament de Llíria en les accions que considere pertinents. 

• Haver finançat el projecte objecte de la present ajuda amb recursos propis no subvencionats en un mínim del 25%. 

• Que el beneficiari de l'ajuda no realitzarà modificacions substancials del projecte subvencionat abans de transcorreguts 
dos anys del termini. De la mateixa manera, les inversions materials i immaterials subvencionades hauran de mantindre's 
durant un termini mínim de dos anys. 

• Respondre de la veracitat i vigència de la documentació aportada per a la justificació del projecte. 

• Mantindre la documentació relativa al present expedient durant almenys dos anys. 

• Que el projecte compleix la normativa existent en matèria de salubritat i higiene i respecte mediambiental. 

• Que el projecte compleix la normativa existent de caràcter urbanístic, d’imatge i arquitectònic.  

• Comunicar  a l'AJUNTAMENT DE LLÍRIA la concessió o la futura concessió d'altres ajudes per al mateix projecte i pels 
mateixos gastos. 

 

Procedència del finançament Import 

Fons propis  

Subvenció Ajuntament de Llíria  

Altres subvencions: 

 

 

 

Altres ingressos  
Total   

• Complir els requisits exigits per a ser perceptor de les subvencions i concórrer en alguna de les circumstàncies establertes 
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• Disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrita en els registres públics pertinents, i complir 
amb qualssevol altres requisits exigibles per les disposicions aplicables. 

 
 
D'acord amb els motius exposats més amunt, SOL·LICITE que efectuen les diligències necessàries per a ordenar el 
pagament de la subvenció aprovada per un import de ….............................. €, tot renunciant a l'import corresponent a la 
part del projecte no justificada. 
 
 
 
 
A …..............................,  …..... de/d’ ….......................... de 2014 

  
 

 
 
 
 

Firmat: __________________________ 
 
 
  (Nom del representant legal)                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       Segell del beneficiari 
 
                                                                                                                                                                      


