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Segell de registre

Sol·licitud d’ajut per al finançament d’actuacions en els espais
naturals protegits de Catalunya
Codi de la convocatòria

Any

04.10.10

2010

Número del DOGC

5548

Resolució

MAH/20/2010

Dades de la persona sol·licitant
Ens local (punt 7.1a de les Bases)
Persona física (punt 7.1b de les Bases)
Persona jurídica sense finalitat de lucre (punt 7.1c de les Bases)
Agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns i altres
agrupacions sense personalitat jurídica (punt 7.1d de les Bases)
Persona jurídica amb finalitat de lucre (punt 7.1e de les Bases)
Nom de la institució, entitat, empresa o persona física

NIF

Adreça

Codi postal

Municipi

Comarca

Telèfon/s

Adreça electrònica

Fax

/

Adreça als efectes de notificació (empleneu aquest apartat només si és diferent de l’apartat anterior)
Adreça

Codi postal

Municipi

Comarca

Telèfon/s

Adreça electrònica

Fax

/

Dades del representant
Nom i cognoms

NIF

Representació amb què actua
Adreça

Codi postal

Municipi

Comarca

Telèfon/s

Adreça electrònica

Fax

/

,

de

de

Signatura de la persona sol·licitant / de qui la representa
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Dades d’identificació de la subvenció
Objecte de la sol·licitud
______________________________________________________________________________________________
Pressupost total de l’actuació
Import sol·licitat

€

€

Informació sobre la finca o els terrenys objecte de la sol·licitud d’ajut
La finca o els terrenys objecte de la petició d’ajut són en:
Espai natural de protecció especial. Nom:
Espai del PEIN (inclosos els espais de la xarxa Natura 2000). Nom:
Zona humida no inclosa en cap espai protegit. Nom:
Municipi/s de l’actuació

Comarca

La persona sol·licitant de la subvenció actua:

En finca o terreny propi o de copropietat
En terreny municipal
En terreny comunal
En finca o terreny d’una tercera persona
En terreny de domini públic hidràulic o maritimoterrestre
No actua en cap finca o terreny

Identificació de la línia d’ajuts i del grup concret d’actuacions
SELECCIONEU UN ÚNIC GRUP D’ACTUACIONS DINS D’UNA ÚNICA LÍNIA D’AJUTS
Línia 1: Ajuts als espais naturals de protecció especial
Grup 1: Manteniment i inversions en edificis i equipaments, desembosc, educació ambiental
Grup 2: Maneig d’hàbitats
Grup 3: Inversions en protecció, restauració i millora del patrimoni natural
Grup 4: Inversions en ordenació dels usos públics i de difusió dels valors ambientals

Línia 2: Ajuts als espais del PEIN (inclosos els espais de la xarxa Natura 2000)
Grup 3: Inversions en protecció, restauració i millora del patrimoni natural
Grup 4: Inversions en ordenació dels usos públics i de difusió dels valors ambientals

Línia 3: Ajuts a les zones humides
Grup 3: Inversions en protecció, restauració i millora del patrimoni natural
Grup 4: Inversions en ordenació dels usos públics i de difusió dels valors ambientals
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Documentació general que cal acompanyar a aquesta sol·licitud
En tots els casos:
Memòria de l’actuació signada per la persona sol·licitant
Pressupost de l’actuació signat per la persona sol·licitant
Cartografia de l’àmbit d’actuació a escala 1:25.000 o 1:50.000
Cartografia de l’àmbit d’actuació a escala 1:5000 o 1:10.000
Imprès de sol·licitud de transferència bancària (2)

Els ens locals, a més:
Acord de sol·licitar l’ajut
Còpia compulsada del DNI de la persona representant (1)
Còpia compulsada del NIF de l’ens local (1)
Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titularitat (1)
Autorització de l’Administració competent en àmbits de domini públic

Els consells comarcals i consorcis de municipis, a més:
Certificació que acrediti la titularitat comunal, municipal o pública dels terrenys objecte de l’ajut

Les persones físiques, a més:
Còpia compulsada del DNI del/de la propietari/ària (1)
Còpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant (si no és la persona propietària) (1)
Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca (1)
En cas de titulars d’explotació, documentació acreditativa i autorització del/de la propietari/ària (1)
En cas de copropietats, poders notarials o autorització expressa de la resta

Les persones jurídiques sense finalitat de lucre i amb finalitat de lucre, a més:
Còpia compulsada del NIF de la persona jurídica (1)
Còpia compulsada del DNI de qui signa la sol·licitud (1)
Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels poders (1)
Còpia compulsada dels estatuts de constitució (1)
Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titularitat (1)
En cas de copropietats, poder notarials o autorització expressa de la resta
En cas de titulars d’explotació, documentació acreditativa i autorització del/de la propietari/ària
En cas de titulars de gestió (entitats de custòdia), documentació acreditativa i autorització
del/de la propietari/ària

Les comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica, a més:
Acord dels membres de la comunitat o agrupació determinant la persona representant i els
compromisos individuals de cada membre
Segons la naturalesa de cada membre de la comunitat o agrupació:
Documentació com a persones físiques
Documentació com a ens locals
Documentació com a persones jurídiques
(1) Si ja s’ha presentat aquesta documentació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, no han transcorregut més de 5 anys i no hi ha hagut cap
modificació, cal fer-ho constar en l’apartat “Documentació ja presentada”.
2) El podeu trobar a http:/www.gencat.net/economia/serveis/models/index.html
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Documentació ja presentada
Nom i cognoms

NIF

Representació amb què actua
Nom de la institució, entitat, empresa o persona física sol·licitant

Declaro:
Que ja he presentat la documentació següent als òrgans o dependències indicats, i que no se n’han
produït modificacions en el contingut.

Registre d’entrada
Document

,

Objecte

de

Òrgan o dependència

Data

Núm. registre

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

de
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Declaració de la persona sol·licitant
Declaro haver demanat o obtingut subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat d’organismes de les
administracions públiques o entitats privades, nacionals o internacionals:
Sí
No

Programa

Administració, entitat
pública o privada

Estat de la subvenció
denegada

atorgada

en tramitació

Import sol·licitat
o atorgat
€
€
€

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
No tenir cap deute contret amb la Generalitat de Catalunya.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o, si escau, de no estar subjecte a aquestes obligacions.
No trobar-me en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de la inversió objecte de la subvenció sol·licitada.
Prendre el compromís, en el cas d’atorgament de la subvenció sol·licitada, de complir la normativa vigent per a aquests tipus
d’ajuts i totes les condicions previstes en les bases de l’ Ordre.
Realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
Comunicar qualsevol canvi dins la mateixa finalitat que es pugui produir el la destinació de la subvenció.
Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge l'obtenció de subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol
de les administracions i entitats públiques i privades, nacionals i internacionals.
En cas que la sol·licitant sigui una empresa:
Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, o dels
requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei esmentada, en funció de si es tracta d’una empresa que disposi d’establiments
oberts al públic o no.
En cas que la sol·licitant sigui una empresa de 50 o més treballadors/es:
Complir amb l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o el Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en
favor dels treballadors amb discapacitat.

Declaro ser consumidor final, que he abonat de manera efectiva els tributs i els impostos indirectes (IVA
i altres) relacionats amb la sol·licitud de subvenció i que no els puc recuperar o compensar:
Sí

No

Protecció de dades personals
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades
personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa el
Departament de Medi Ambient i Habitatge a fi de gestionar l’expedient d’ajut. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: Direcció General del
Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, carrer del Dr. Roux, 80, de Barcelona.
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