Sol·licitud

de subvenció per al desenvolupament de bones pràctiques agràries
a l’entorn del massís de les Gavarres

1. Beneficiari/a
Nom i cognoms de la persona/entitat/empresa beneficiària
DNI/NIF de la persona/entitat/empresa beneficiària
Adreça
Municipi

2. Representant
Nom i cognoms
DNI
En qualitat de

3. NotificaDades a l’efecte de notificacionscions
Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

4. Finca objecte de la sol·licitud
Adreça
Codi postal
Coordenades UTM

Municipi
Àmbit de la finca dins de l’Espai d’Interès Natural (EIN) Massís de les Gavarres

Nom de la finca
Règim de tinença Propietari/ària
Persona de contacte

Superfície de la finca (ha)
Telèfon
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5. Actuacions previstes
Gestió d’espais oberts
Ramaderia
Elements seminaturals
Conservació del sòl
Producció

6. Actuacions previstes
Títol i descripció del projecte

Àmbit de les actuacions

fora de l’EIN Massís de les Gavarres

Es preveuen actuacions en hàbitats d’interès comunitari?

Sí

No
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7. Gestió d’espais oberts
Manteniment d’espais agrícoles en guaret
Superfície (ha)

0,00

Descripció de l’actuació

Quines espècies de bestiar i quants caps s’utilitzen?
Bestiar boví

0

Bestiar oví

0,00

Bestiar cabrum

0,00

Cavalls

0,00

Ases

0,00

Import sol·licitat

0,00 €

Manteniment de prats
Superfície (ha)

0,00

Descripció de l’actuació

Espècies vegetals dominants als prats
Mètode de gestió de la vegetació arbustiva basat en l’ús de
vaques
cabres i ovelles
elements mecànics
altre
Import sol·licitat

0,00 €
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8. Ramaderia extensiva
Pastura amb bestiar oví, bestiar cabrum i ases
Descripció de l’actuació

Unitats de bestiar major (UBM) de bestiar oví, bestiar cabrum o ases

0

Quines espècies de bestiar i quants caps s’utilitzen?

0

UBM de bestiar boví o equí
Quines races autòctones s’inclouen?

S’inclouen pastures al bosc?

Sí

No

Superfície de les pastures al bosc en punts estratègics de gestió (PEG) o franges de protecció d’incendis (ha)

0,00

Superfície de les pastures al bosc en altres espais (ha)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €

Instal·lació d’abeuradors al bosc
Descripció de l’actuació, especificacions tècniques i homologació

Cost de l’abeurador

0,00 €

Import sol·licitat

0,00 €
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9. Elements seminaturals
Gestió de marges i talussos
Descripció de l’actuació

Metres lineals

0,00

Amplada mitjana dels marges i talussos

0,00

Ús de ramaderia per a la gestió

Sí

No
0,00 €

Import sol·licitat
Cobertes vegetals entre fruiters i vinya
Descripció de l’actuació

Metres lineals
Gestió mitjançant ramaderia?
Import sol·licitat

0,00
Sí

No

0,00 €

Plantació de tanques vives i arbrades
Descripció de l’actuació

Metres lineals
Import sol·licitat

0,00
0,00 €
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Manteniment de murs de pedra seca i construccions de pedra
Descripció de l’actuació

Metres lineals
Import sol·licitat

0,00
0,00 €

Recuperació i manteniment de basses i sèquies
Descripció de l’actuació, forma de la bassa, composició del substrat i vegetació aquàtica

Perímetre de la bassa (m)

0,00

Metres lineals de la sèquia (m)

0,00

Amplada de la sèquia(m)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €

10. Conservació del sòl
Ús d’adobs orgànics locals
Descripció de l’actuació, procedència dels adobs i quantitat

Distància (km)
Import sol·licitat

0,00
0,00 €
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Fertilitat del sòl
Descripció de l’actuació, ús d’adobs verds i barreges de cultius

Superfície (ha)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €

11. Producció
Manteniment de la producció ecològica
Descripció de l’actuació

Ubicació de les parcel·les

fora de l’EIN Massís de les Gavarres

Cal indicar la superfície de cada tipus de producció ecològica
Adob verd ecològic (ha)

0,00

Hortalissa ecològica (ha)

0,00

Cultiu herbaci extensiu de secà (ha)

0,00

Cultiu herbaci i farratge extensiu de regadiu (ha)

0,00

Olivera i vinya (ha)

0,00

Fructicultura (ha)

0,00

Fruits secs de secà (ha)

0,00

Fruits secs de regadiu (ha)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €
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Conversió a producció ecològica (imports aplicables el primer any)
Descripció de l’actuació

Ubicació de les parcel·les

fora de l’EIN Massís de les Gavarres

Cal indicar la superfície de cada tipus de producció ecològica
Adob verd ecològic (ha)

0,00

Hortalissa ecològica (ha)

0,00

Cultiu herbaci extensiu de secà (ha)

0,00

Cultiu herbaci i farratge extensiu de regadiu (ha)

0,00

Olivera i vinya (ha)

0,00

Fructicultura (ha)

0,00

Fruits secs de secà (ha)

0,00

Fruits secs de regadiu (ha)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €

Control biològic de plagues de conreus
Descripció de l’actuació, tipus de trampes, nombre

Superfície afectada per les trampes en cultius llenyosos (ha)

0,00

Superfície afectada per les trampes en hortes (ha)

0,00

Import sol·licitat

0,00 €
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Documentació annexa (cal marcar els documents que s’adjunten a la sol·licitud)
Els documents s’han d’annexar en format PDF de 10Mb com a màxim. Els documents d’un mateix tipus poden formar un
únic arxiu PDF.
DNI/NIF de la persona sol·licitant.
Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura (en cas de ser el propietari/ària de la finca).
DUN o document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola o ramadera a la finca.
Còpia de la declaració de la renda per verificar que es compleix el requisit 4.1 en finques fora de l’espai del Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN).
Declaració del compliment de les bones pràctiques agràries i els requisits legals de gestió.
Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on s’ha de dur a terme la intervenció, que inclogui marges i superfície total.
Certificat per acreditar la titularitat del compte bancari, signat i segellat per l’entitat.
Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció.
Pla de gestió de dejeccions ramaderes.
Acreditació de representació en cas de presentar la sol·licitud en nom d’altri.
Declaració responsable de no estar inclòs/osa en els supòsits d’exclusió de la condició de beneficiari/ària que recull la
normativa de subvencions (s’inclou en el model normalitzat).
Certificat conforme s’està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat o autorització a la Diputació de Girona perquè en comprovi el compliment.

A més, les persones jurídiques han d’annexar:
Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts.
DNI del / de la representant legal.
Poders de representació.
Declaració responsable conforme no s’han percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000 euros durant un
període de tres anys.
Certificat de retencions de l’empresa, resum d’IVA i impost de societats.
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Sol·licitud - Declaració
Declaro sota la meva responsabilitat que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en la documentació annexa són
certes.
Em comprometo a acceptar el contingut de les bases que regulen els ajuts, a complir-los íntegrament i a destinar l’import
de la subvenció a les actuacions per a les quals s’ha concedit.
Declaro que em trobo al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzo a la Diputació de
Girona a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
relatives a l’estat d’acompliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
Com a persona jurídica, declaro sota la meva responsabilitat no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de
200.000€ durant els darrers tres anys.
Declaro que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tractat que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total, tal com s’acredita a la següent certificació de finançament.

Certificat de finançament
Detall del finançament

Import

Subvenció de la Diputació

0,00 €

Fons propi

0,00 €

Altres aportacions

0,00 €

Total finançament

0,00 €
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment
administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Signatura de la persona sol·licitant
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