SPUB

2010

ANNEX 1
(Consells insulars, ajuntaments i entitats locals menors)
Sol·licitud d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat ala realització d’accions energèticament més
eficients en el sector públic 2010.
(nom i llinatges)

, amb DNI núm.

representant de l’entitat

, amb CIF núm.

,

domiciliada a (c., av., pl., pg.)
de la localitat
Tel.:

,
,

CP:
Tel mòbil:

(*) Fax:

Adreça electrònica:

Illa:

,
,
.

EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2010 per al programa següent i design aquest núm. (*) de
fax a efectes de notificacions.
2. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aquesta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit de sol·licitarne en el decurs de la tramitació de l’ajuda, adjuntau l’escrit que detalli les subvencions sol·licitades i/o rebudes.)
3. Que present aquesta sol·licitud per dur a terme el programa:
( ) P 1. Auditories d’enllumenat exterior existents
( ) P 2. Renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
( ) P 3. Millora de E. E. de les instal·lacions de tractament d’aigües
4. Que adjunt la documentació següent (marcau el que adjuntau en funció de la sol·licitud):
( ) Còpia del DNI o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu representant legal, si s’escau.
( ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 de sol·licitud de transferència bancària o qualsevol altre
document bancari acreditatiu de la titularitat del compte.
( ) Acord de l’òrgan competent pel qual s’aprova la sol·licitud d’ajuda.
( ) Certificat del secretari o secretària de la corporació que acrediti que el projecte compleix tots els requisits legals.
( ) Declaració responsable que la corporació o entitat està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social.
( ) Memòria tècnica i pressupost
( ) Altra documentació complementària (Indicau-la):
---------5. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per assabentat o
assabentada que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l’efecte de gestionar la
tramitació de les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Energia.
Per això,
DEMAN:
La subvenció o subvencions per dur a terme els programes esmentats.
________________________, ___ d _____________________ de 2010
[Signatura]

