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Sol·licitud
Campanya de subvencions a particulars dins el Parc 

Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera.

Nom i cognom de la persona sol·licitant

DNI de la persona sol·licitant

En representació de

Nom de la finca

Superfície

Habitatges i patrimoni arquitectònic (PA)

Instal·lacions tècniques amb biomassa forestal (IBF)

Empreses de serveis (ES)

L'establiment, mitjançant conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF)

Explotacions forestals (EF)

Explotacions agrícoles i ramaderes (EAR) 

Línia de subvenció (s'ha de marcar una opció)

NIF Codi postal

MunicipiCodi postal

Nom

Carrer

Nom i adreça a efectes de notificació:



Títol i descripció del projecte

A omplir per les línies: explotacions agrícoles i ramaderes (EAR), explotacions forestals (EF), empreses de 
serveis (ES), habitatges i patrimoni arquitectònic (PA) i instal·lacions tècniques amb biomassa forestal (IBF)

Pressupost

Subvenció sol·licitada

Observacions

Tipus de vegetació

Parcel·les per a les quals se sol·licita ajut

A omplir per la línia de l'establiment, mitjançant conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades 
a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF)

Superfície per a la qual se sol·licita ajut

Observacions
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Altres subvencions sol·licitades o obtingudes per al mateix projecte:

Import sol·licitat Import obtingut

Organisme

Altres subvencions sol·licitades o obtingudes per al mateix projecte:

Import sol·licitat Import obtingut

Organisme



Documentació a ANNEXAR
I. Documentació segons article 6 de les bases.

La persona signant SOL·LICITA una subvenció pel motiu especificat, assumeix totes les responsabilitats que se'n puguin 
derivar i DECLARA:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitut i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat. 

· Que autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l'Àgencia Estatal d'Administració Tributària i a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries amb 
l'Administració de l'Estat, excepte en el supòsit de l'article 12.3 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

· Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de 
subvencions.

· Que compleix l'obligació d'integració social de minusvàlids, en cas d'empreses de més de 50 treballadors (article 38.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions), i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament 
de subvencions.

· Que, com a empresa sense establiments oberts al públic, compleix el requisit de l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de política 
lingüística. 

· Que, com a empresa amb establiments oberta al públic, compleix el requisit dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
1/1998, de política lingüística.

· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en les bases reguladors, el 
cos de la resolució de concessió i l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm.245, de 28 de 
desembre de 2006).

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l'obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades (article 19 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona). 

· Que farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant aquest formulari i 
els adjunts s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la Diputació de Girona i seran utilitzades únicament per a gestionar la sol·licitud. Els titulars de les 
dades podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Diputació.

Signatura de la persona sol·licitant 
i segell de l'entitat local

, d 20
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Sol·licitud - Declaració

Documentació aportada, i si ja s'ha fet en convocatòries anteriors (fins a 4 anys), especificar l'any:
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