
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

Sol·licitud
de subvenció per al desenvolupament de bones pràctiques agràries 

a la província de Girona

1. Dades generals

1.1 Beneficiari/ària

Nom i cognoms de la persona/entitat/empresa beneficiària 

DNI/NIF de la persona/entitat/empresa beneficiària 

Adreça 

Municipi 

1.2 Representant

Nom i cognoms 

DNI 

En qualitat de 

1.3 Dades a l’efecte de notificacions

Adreça 

Codi postal Municipi 

Telèfon mòbil Adreça electrònica 

1.4 Finca objecte de la sol·licitud

Adreça 

MunicipiCodi postal 

Coordenades UTM Tipus de certificat 

Nom de la finca 

AltresRègim de tinença 

Persona de contacte 

Hi ha alguna dona assegurada en el règim agrari a jornada completa? 

La parcel·la, es troba dins d’una zona del PEIN o de la Xarxa Natura 2000? 

Superfície de la finca (ha) 

Telèfon 

Sí No 

Sí No 
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2. Descripció de les actuacions

2.1 Actuacions previstes 

Gestió d’espais oberts 

Ramaderia 

Elements seminaturals 

Conservació del sòl 

2.2 Gestió d’espais oberts

Manteniment d’espais agrícoles en guaret 

Descripció de l’actuació 

Superfície de l’actuació (ha) 

Import sol·licitat 

Manteniment de prats 

Descripció de l’actuació 

Superfície de l’actuació (ha) 

Indiqueu el tipus de prat 

34g. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella 
blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània 

34h. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa 

34k. Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes 

34p. Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb Aegilops geniculata (traiguera), Bromus rubens, 
Medicago rigidula, Carthamus lanatus..., de terra baixa 

35g. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles, mediterranis 

El prat, es troba totalment envoltat per masses forestals? Sí No 

Import sol·licitat 
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2.3 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 

UBM de bestiar boví o equí 

Superfície de les pastures al bosc en punts estratègics de gestió (PEG) (ha) 

Superfície de l’actuació (ha) 

Import sol·licitat 

Instal·lació d’abeuradors al bosc 

Descripció de l’actuació, especificacions tècniques i homologació 

Cost de l’abeurador 

Import sol·licitat 
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2.4 Elements seminaturals

Gestió de marges i talussos 

Descripció de l’actuació 

Metres lineals totals de marges i talussos 

Els marges, tenen més de 2 m d’amplada? Sí No 

Els marges i talussos, es gestionaran mitjançant ramaderia? Sí No 

Import sol·licitat 

Cobertes vegetals entre fruiters, oliveres i vinyes

 Descripció de l’actuació 

Metres lineals previstos amb coberta veget 

Metres lineals totals entre fruiters, oliveres i vinyes 

Es gestionarà la coberta vegetal mitjançant ramaderia? Sí No 

Import sol·licitat 

Creació de bandes, zones florals d’espècies autòctones dins de les parcel·les 

Descripció de l’actuació 

Metres quadrats de bandes i zones florals 

Import sol·licitat 
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Plantació de tanques vives 

Descripció de l’actuació 

Metres lineals 

La zona de conreu que dividirà la tanca viva, té més de 2 ha? Sí No 

Es plantaran espècies incloses a l’annex de les bases? Sí No 

Import sol·licitat 

Recuperació i manteniment de basses i séquies 

Descripció de l’actuació 

Superfície de la bassa (m2) 

Metres lineals de la sèquia (m) 

Amplada de la sèquia(m) 

Import sol·licitat 

2.5 Conservació del sòl

Foment de l’adob verd 

Descripció de l’actuació 

Superfície (ha) 

Import sol·licitat 
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Manteniment de les restes vegetals als cultius 

Descripció de l’actuació 

Superfície (ha) 

Import sol·licitat 

Barreja de cultius 

Descripció de l’actuació 

Superfície de l’actuació (ha) 

Indiqueu quina barreja es farà 

Veça (Vicia sativa) amb civada 

Raigràs italià amb trèvol violeta 

Pèsol amb ordi 
Dàctil, festuca i trèvol blanc 

Ordi, civada i erb 

Mestall: blat i sègol 
Trepadella i civada 

Import sol·licitat 

Foment de la sembra directa sense ús d’herbicides 

Descripció de l’actuació 

Superfície (ha) 

Import sol·licitat 
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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 o NIF de la persona sol·licitant 

Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre. 

En cas que la persona física sigui propietària de la finca, s’ha d’aportar la nota simple del registre de la propietat o una 
fotocòpia de l’escriptura. 

DUN o algun altre document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola o ramadera a la finca, si escau. 

IRPF del sol·licitant per acreditar la condició d’agricultor professional en cas d’instal·lació com a persona física, si resulta 
impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació. 

Certificat de producció agrària integrada, producció agrària sostenible o producció ecològica, si escau. 

Fitxa normalitzada de les actuacions que s’han de dur a terme acompanyada, si escau, d’un pressupost desglossat en 
què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’actuació amb 
la indicació de l’IVA aplicable. 

Mapa topogràfic a escala 1:5.000 o 1:10.000 on es delimitin les parcel·les o les zones on es faran les actuacions, 
preferiblement en format digital (SHP, DGN...). 

A més, les persones jurídiques han d’annexar: 

Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts. 

DNI del / de la representant legal. 
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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 de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzo 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 anys.

Declaro que no he rebut, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d’ens privats finançats a càrrec de 
pressupostos públics en concepte de minimis en la producció primària de productes agrícoles per un import superior a 
20.000 €. 

Declaro que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat de què es tracta que sumat a l’ajuda de la 
Diputació sobrepassi el seu cost total, tal com s’acredita en el certificat de finançament següent. 

Certificat de finançament

Detall del finançament Import

Subvenció de la Diputació 

Fons propi 

Altres aportacions 

Total finançament 
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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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