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ANNEX 1
Sol·licitud d’ajuda per a programes d’eficiència energètica en el sector industrial i en cogeneració 2011
(nom i llinatges) ______________________________________________________________ , amb DNI núm. ___________________,
representant de l’entitat ________________________________________________________ , amb CIF núm. ___________________,
domiciliada a (c., av., pl., pg.) _____________________________________________________________________________________
de la localitat ____________________________________________________________ CP: __________ Illa: ____________________
Persona de contacte:__________________________________________________________________________________________
Tel.: ___________________ Tel. mòbil: _______________________________ (*) Fax: __________________
Adreça electrònica: ________________________________________________________
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per executar programes d’eficiència energètica en el sector industrial i en
cogeneració, i present aquest número de fax (*) a l’efecte de notificacions.
2. Que autoritz el centre gestor perquè, si és el cas, 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 present aquesta sol·licitud per dur a terme el programa (Marcar el programa que es sol·licita ajuda):
P 1. Inversió en estalvi energètic en el sector industrial
P 2. Auditories energètiques en la indústria
5. Que adjunt la documentació següent:
DNI o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del representant legal, si és el cas.
Document bancari o Model TG-002. (En cas que no sigueu perceptor de la CAIB.)
Documentació tecnic-económica de l’actuació prevista segons el programa
Relació dels pressupostos sol·licitats.
En el cas d’empreses privades Annex 4
Altra documentació complementària. (Indicau-la.)

Per al programa 1 :
Estudi tècnic i econòmic de l´actuació prevista, subscrit per un tècnic titulat competent d´acord amb l´apartat cinquè d´aquesta convocatòria.
Pressupost o pressupostos detallats de les millores proposades.
Per al programa 2:
Estudi de viabilitat de la cogeneració, subscrit per un tècnic titulat competent, d´acord amb l´apartat cinquè d´aquesta convocatòria.
Pressupost o pressupostos detallats de les millores proposades.
6. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria i que totes les dades són certes.
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, als efectes de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot
cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Energia.
Per això,
DEMAN:
La subvenció o subvencions per dur a terme el programa o programes esmentats.
…………………………, ……. d ………………… de 2011
(Signatura)
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

