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Sol·licitud
Subvencions de la Diputació de Girona per a 

actuacions en camins rurals i matèria forestal

Línia 2. Suport als ajuntaments per a la gestió 
forestal sostenible

Convocatòria any 2017

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

Ajuntament

Adreça

NIF

Adreça electrònica

Referència de l’acord/resolució de concórrer a la

Nom de l’alcalde/essa Superfície municipal (km2)

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon Adreça electrònica

1.2. Persona de contacte a efectes de notificació electrònica

Comarca Telèfon                          Fax                         

Codi Postal
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2. Actuació per a la qual es demana subvenció

2.1 Descripció de l’actuació

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

a) Conservació de la biodiversitat: Crear, mitjançant conveni, reserves forestals destinades a la 
conservació de boscos singulars d’espècies no exòtiques i amb un pendent de menys del 60% que es 
deixin a evolució natural durant un període de 25 anys. El concepte de finançat són els aprofitaments 
no realitzats durant aquest període. A tal efecte, es compensaran els ingressos no obtinguts en funció 
de la producció del rodal corresponent en el període anteriorment establert. 

b) Millora i manteniment d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva. 

c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures. 

d) Actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments, en les que primin 
objectius de conservació.

e) Altres actuacions previstes en el programa anual de millores, de forest d’utilitat pública.

f)Treballs de millora forestal previstos en un instrument d’ordenació forestarl aprovat. 

g) Tasques de gestió tècnica.

Títol i descripició breu de l’actuació

Finca

Forest declarada d’utilitat pública

Referència cadastral



- 3 - 

3. Pressupost econòmic / Finançament

Despeses detallades Euros

Total despeses

3. Finançament privat    (Identificació de l’entitat o les entitats i/o empreses patrocinades o col·laboradores) 

4. Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

Ingressos Euros

1. Finançament propi (Ajuntament/AOL)

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal

Total ingressos
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, d 20

Signatura de la persona sol·licitant

4. Declaració

La persona signant SOL·LICITA la subvenció, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:

· Que es compromet a declarar i comunicar a la Diputació de Girona les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat. 

· 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. 

· Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i que està al corrent de les obligacions de reintegrament de 
subvencions.

· Que coneix i accepta les presents bases reguladores de la campanya.

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

· Que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

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

· 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 seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Girona.


	idsubvencio: 2017013
	c11mun_c: 
	c11NIF: 
	c11alc: 
	c11CP: 
	c11adre: 
	c11com: 
	c11tel: 
	c11fax: 
	c11mail: 
	c11acord: 
	c11resol: 
	c12nom: 
	c12carrec: 
	c12tel: 
	c12mail: 
	c11sup: 
	c21titol: 
	c21finca: 
	c21ref: 
	c22ingFinPro: 0.00
	c22ingSubUE: 0.00
	c22ingSubEst: 0.00
	c22ingSubGen: 0.00
	c22ingSubCC: 0.00
	c22ingSubAltres: 0.00
	c22ingFinPriv: 0.00
	c22ingSubDip: 0.00
	c22ingTotal: 0.00
	c22desImpF1: 0.00
	c22desDetF2: 
	c22desImpF2: 0.00
	c22desDetF3: 
	c22desImpF3: 0.00
	c22desDetF4: 
	c22desImpF4: 0.00
	c22desDetF5: 
	c22desImpF5: 0.00
	c22desDetF6: 
	c22desImpF6: 0.00
	c22desDetF7: 
	c22desImpF7: 0.00
	c22desDetF8: 
	c22desImpF8: 0.00
	c22desDetF9: 
	c22desImpF9: 0.00
	c22desTotal: 0
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	c21bio: Off
	c21infr: Off
	c21esp: Off
	c21custo: Off
	c21altres: Off
	c21treb: Off
	c21tasq: Off
	c21utilitat: Off
	c11mun: []
	h_cp: []
	h_sup: []
	c22desDetF1: 
	c22ingAltres: 
	h_com: []


