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Model de justificació
de subvenció per al desenvolupament de bones pràctiques agràries 

a l’entorn del massís de les Gavarres

1. Beneficiari/ària

3. Finca objecte de la justificació

Nom i cognoms

DNI

En qualitat de

Nom i cognoms de la persona/entitat/empresa beneficiària

DNI/NIF de la persona/entitat/empresa beneficiària  

Adreça

Municipi

2. Representant

Municipi 

Coordenades UTM  

Superfície de la finca (ha)

Àmbit de la finca

Àmbit de les actuacions realitzades

Àmbit

4. Certificat

La persona signant certifica:

Primer. Que s'han realitzat les activitats derivades de l'objecte subvencionat amb el grau de compliment, resultat i 
incidències que es detallen a continuació:



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

Unitats de bestiar major (UBM) de bestiar boví i equí 
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Gestió d’espais oberts

Manteniment d’espais agrícoles en guaret

Superfície de l’actuació realitzada (ha) 

Descripció de l’actuació realitzada 

Ramaderia extensiva

Manteniment de prats

Superfície de l’actuació realitzada (ha)

Descripció de l’actuació realitzada 

Pastura amb bestiar oví, bestiar cabrum i ases

Descripció de l’actuació realitzada 

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

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

Instal·lació d’abeuradors al bosc     

Cost de l’abeurador (€)
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Elements seminaturals

Gestió de marges i talussos

 Sí   No

Metres lineals de marges i talussos a justificar 

S’ha gestionat mitjançant ramaderia? 

Cobertes vegetals entre fruiters i vinya

Metres lineals de coberta vegetal implantats 

S’ha gestionat mitjançant ramaderia?   Sí   No

Recuperació i manteniment de basses i sèquies

Perímetre de la bassa (m) 

Metres lineals de la sèquia (m) 

Plantació de tanques vives i arbrades

Metres lineals plantats  

Manteniment de murs de pedra seca i construccions de pedra

Metres lineals executats 

Conservació del sòl

Ús d’adobs orgànics locals

Cost del transport d’adobs 

Distància a l’origen (km) 

Fertilitat del sòl

Superfície d’adobs verds i barreges de cultius (ha) 
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Producció

Manteniment de la producció ecològica

Adob verd ecològic (ha) 

Hortalissa ecològica (ha) 

Cultiu herbaci extensiu de secà (ha) 

Cultiu herbaci i farratge extensiu de regadiu (ha) 

Olivera i vinya (ha) 

Fructicultura (ha) 

Fruits secs de secà (ha) 

Fruits secs de regadiu (ha) 

Ubicació de les parcel·les

Indicar la superfície de cada tipus de producció ecològica

Conversió a producció ecològica

Adob verd ecològic (ha) 

Hortalissa ecològica (ha) 

Cultiu herbaci extensiu de secà (ha)

Cultiu herbaci i farratge extensiu de regadiu (ha) 

Olivera i vinya (ha) 

Fructicultura (ha) 

Fruits secs de secà (ha)

Fruits secs de regadiu (ha)

Ubicació de les parcel·les

Indicar la superfície de cada tipus de producció ecològica

Superfície afectada per les trampes en cultius llenyosos (ha) 

Superfície afectada per les trampes en hortes (ha)

Control biològic de plagues de conreus
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Segon. Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per a la qual es va concedir.

Tercer. Que les actuacions que es poden justificar documentalment es detallen en la relació de despeses que 
s’adjunta i no inclou cap import en concepte d’IVA que sigui recuperable o deduïble pel beneficiari.

Quart. Que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a 
l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total, tal com s’acredita a la certificació de finançament que 
s’acompanya.

Cinquè. Que el beneficiari ha percebut les següents aportacions procedents d’altres ens:

Organisme Concepte Import

Sisè. Que el beneficiari es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Setè. Que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza 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 seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

Vuitè. Que ens comprometem a comunicar a la Diputació de Girona qualsevol modificació que es produeixi 
respecte a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin un augment de les subvencions rebudes 
o una disminució de les despeses incloses al cost de l’actuació. 



- 6 -

I perquè així consti, signo aquesta justificació

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.

Documentació annexa (cal marcar els documents que s’adjunten a la justificació)

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. 

Recull fotogràfic de les actuacions realitzades.

Mapa en format editable o pdf de la ubicació de les actuacions.

Factures derivades de les actuacions realitzades (només per a les actuacions que correspongui).

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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