COND

2010

ANNEX 1
Sol·licitud d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a
la promoció de la conducció eficient de vehicles turisme i vehicles industrials 2010
(Nom i llinatges) __________________________________________________________________,amb DNI núm. ________________,
representant de l’entitat ____________________________________________________________, amb CIF núm. __________________,
domiciliada a (c., av., pl., pg.) _______________________________________________________________________________________
de la localitat _____________________________________________CP: __________Illa: ______________________
Tel.: ________________Tel. mòbil: _________________ (*) Fax: ________________
Adreça electrònica: __________________________________________________________________________________
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per promocionar la conducció eficient de vehicles turisme i vehicles industrials, i
present aquest número de fax (*) a l’efecte de notificacions.
2. Que autoritz el centre gestor perquè, si s’escau, sol·liciti l’expedició dels certificats de complir les obligacions tributàries, fiscals i de la
Seguretat Social a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, i un certificat o nota simple del Registre Mercantil per a empreses.
(En cas que no autoritzeu el centre gestor, adjuntau la documentació esmentada.)
3. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aquesta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit que en sol·liciteu en el
decurs de la tramitació de l’ajuda, adjuntau l’escrit que detalli les subvencions sol·licitades i/o rebudes.)
4. Que adjunt la documentació següent:
( ) Còpia del DNI o de la targeta d’identificació fiscal del sol·licitant i del representant legal, si s’escau.
( ) Estatuts o acta de constitució de l’associació o agrupació i relació d’empreses o entitats associades.
( ) Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-002 de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de
la CAIB. (En cas que no sigueu perceptor de la CAIB.)
( ) Memòria descriptiva i detallada de la planificació, els mitjans i el procediment per a dur a terme el curs de formació.
( ) Certificats d’idoneïtat dels formadors.
( ) Permís de circulació i documentació tècnica dels vehicles amb mesuradors de consum destinats als cursos.
( ) En cas d’empreses privades, l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
( ) 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 corresponent per a impartir els cursos següents:
( ) Cursos a conductors de vehicles turismes i industrials de menys de 3.500kg de MMA.
( ) Cursos a professors d’autoescoles i a professors acreditats de centres de formació en
la conducció, de vehicles turismes i industrials de menys de 3.500kg de MMA.
( ) Cursos a conductors de vehicles industrials.
( ) Cursos a professors d’autoescoles i a formadors acreditats de centres de formació,
de vehicles industrials.
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