
Palma ARENA 
Av. Uruguai, s/n 

    Tel. 971 20 26 70 – 650 07 46 22 
   www.colefillesbalears.com    

info@colefillesbalears.com 

@COLEFBalears 

COLEF Illes Balears: 

Av. Uruguai s/n, 07010 (Velòdrom Illes Balears). Palma de 

Mallorca Telèfon: 971 20 26 70 – 650 07 46 22. 

www.colefillesbalears.com / gerencia@colefillesbalears.com 1 

 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Convocatòria d’ajudes a la formació 2019 del COLEF Illes Balears: 

Nom i llinatges: _______________________________________________________________ 

Número col·legial: ________________________________________ 

DNI/NIE: ________________________________________ 

 

INFORMO (marqueu la casella corresponent) 

(   )  Que, a més d’aquesta, no he sol·licitat ni sol·licitaré cap altra ajuda de qualsevol altra 

administració, entitat pública o privada per aquesta mateixa formació. 

(   )  Que, a més d’aquesta, he sol·licitat o sol·licitaré una altra ajuda, marqueu l’opció adient. 

(   )  De quin tipus, a quina entitat i quina 

quantitat?__________________________________________ 

 

DECLARO 

Que és certa i completa la informació que es fa constar en aquesta declaració jurada. 

Que em comprometo a comunicar per escrit al COLEF Illes Balears, fins el 31 de maig de 2020 (si 

es fa entrega d’aquesta declaració setmanes o dies abans de la data límit), les noves ajudes 

econòmiques que demani i rebi per a la mateixa finalitat de formacions acabades a l’any 2019 a 

qualsevol altre entitat, pública o privada. 

Que en el cas de no saber abans del 31 de maig de 2020, la quantitat que rebré per aquesta 

ajuda; Informaré i retornaré els diners que hauré rebut del COLEF Illes Balears per aquesta ajuda 

a la formació a la mateixa entitat de dret públic, una vegada ho sàpiga.   

Que tinc coneixement que, d’acord amb el que preveu el punt C.1. del’apartat 4. de les basesde 

l’actual convocatòria, el falsejament d’aquesta declaració responsable suposa l’obligació de 

reintegrar l’ajuda obtinguda i la pèrdua del dret a obtenir aquesta ajuda a la convocatòria del 

proper any 2020. 

 

 

A_________________________, ______ d'/de ___________________ de 20______ 

Signatura 

 

 

 

 

 

DIRIGIT A L’EQUIP PROFESSIONAL I A LA JUNTA DE GOVERN DEL COLEF Illes Balears 
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