ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’HAVER REALITZAT UNA INVERSIÓ EN SISTEMES DE
VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D’AIRE I EN UN MESURADOR DE CO2
PER AJUDES D’IMPORT INFERIOR A 3.000 EUROS.

1. DADES GENERALS
Nom i llinatges/raó social: ...........................................................................................................
DNI/NIF: ..........................
Adreça electrònica: ........................................................................................................

Representant (en el seu cas)
Nom i llinatges...............................................................................................................................
DNI:....................................

Data de concessió: ..................................
Import de l’ajut concedit: .............................euros.
Numero de registre d’entrada de la sol·licitud............................................................... .
Import d’altres ajudes (per al mateix projecte): ...................euros.

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que les següents despeses s'han realitzat compra i/o instal·lació sistemes de ventilació
i purificació d’aire destinats a obtenir un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, i un
mesurador de CO2. i que disposo de les factures i justificants de pagaments
acreditatives de la seva veracitat:

Nº ordre
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Proveïdor Núm.

Data Concepte

Base

IVA

Total

Data i forma

factura

imposable

de pagament

TOTAL

La falsedat en les situacions declarades pot determinar l’inici d’un procediment de
reintegrament i responsabilitats civils i penals.
La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular
podrà requerir la documentació necessària per dur a terme les actuacions de
seguiment i de control necessàries per garantir compliment de les condicions i els
requisits que varen donar lloc l’atorgament, així com de les obligacions establertes.
Els beneficiaris de les ajudes resten obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin la Intervenció General de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents.
En cas de que la inversió realitzada sigui inferior a l’import de l'ajuda concedida,
juntament amb aquesta declaració responsable haurà de presentar un justificant
de reintegrament per la diferència.

..................., en data de la signatura electrònica
(Signatura electrònica)
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