
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
 

    
 

 

Subvencions pel foment i impuls de l’activitat agrària professional a Sant Vicenç dels Horts 
durant l’any 2022. 

 
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria SBOR2022000003 
Departament Promoció Econòmica i de la Ciutat 

Títol de la subvenció Foment i impuls de l’activitat agrària professional a Sant Vicenç dels Horts 2022 

Import sol·licitat  
 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (o representant legal) 

Nom i Cognoms  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  C. Postal  

Correu electrònic  Telèfon  

Càrrec  Mòbil  
 

3. DADES DE l’EMPRESA (quan es tracti de societat o persona jurídica) 

Raó social  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  C. Postal  

Núm. Afiliació S.S.  Telèfon  

Correu electrònic *  Mòbil  

      * Autoritzo a l’Ajuntament per tal que dugui a terme les notificacions relacionades amb l’expedient de manera 
electrònica a l’esmentada adreça 

 
4. LÍNIES DE SUBVENCIÓ A LES QUE ES PRESENTA SOL·LICITUD 

Línia 1  Línia 2  Línia 3 Línia 4 Línia 5 

 
5. DADES DEL TERRENY/S OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

1  
2  
3  
4  

Identificació terrenys 
(referència cadastral, 
polígon, parcel·la, 
recinte) 

5  
Persona propietària  CIF/NIF  

Correu electrònic  Mòbil  
Tipus d’acord  
(si s’escau)    Arrendament  Cessió Altres: 

Persona interessada 
(si s’escau)  CIF/NIF  

Correu electrònic  Mòbil  
NOTA: en el cas d’existir algun tipus d’acord de tinença de la terra amb una persona diferent a la persona propietària cal 
adjuntar una còpia autèntica del contracte o document justificatiu segons la normativa vigent.

 

D’acord amb la LLEI 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 22 i 
25), les persones sol·licitants no hauran de presentar les dades o documents que ja es trobin en poder de les administracions 
públiques. 

 

cgg1395
Texto escrito a máquina

cgg1395
Texto escrito a máquina

cgg1395
Texto escrito a máquina

cgg1395
Texto escrito a máquina

cgg1395
Texto escrito a máquina

cgg1395
Texto escrito a máquina



 
 

 

6. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)  

DNI sol·licitant (o representant legal) Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

CIF de l’empresa Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Contracte d’arrendament  Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Document acreditatiu d’altres acords de tinença Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Inscripció al registre de la propietat Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Nota simple del registre de la propietat Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Declaració Única Agrària (DUN)

Memòria explicativa de les actuacions (cal adjuntar factures i fotografies prèvies i posteriors a les actuacions realitzades) 

Certificat CCPAE de terrenys en conversió cap a la producció ecològica (només si es sol·licita la línia 3) 

Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’art 13 L. 38/2003 
L.G.S. (ANNEX 3) (aquest annex s’ha d’entregar en tots els casos) 

Declaració responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només si supera els 10.000€) 
(ANNEX 4) 

 
Declaració de la persona o representant legal de l’empresa que realitza o que realitzarà activitat agrària 
professional al terreny objecte de la subvenció: 

Jo                                                                               , NIF                             , com a persona o representant legal 
de l’empresa que realitzarà activitat agrària professional al terreny objecte de la subvenció 

 
      autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a consultar les dades que necessiti revisar per acreditar 
la incorporació del terrenys objecte de subvenció a la activitat agrària professional, a través de la Declaració 
Única Agrària (DUN), i per altres qüestions derivades de la Subvenció pel Foment i impuls de l’activitat agrària 
professional 2022. 

 
 
 

D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts per tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació 
d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

NO ACCEPTO 
 
 

Sant Vicenç dels Horts, a            de                           de 20    . 
 

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segell de empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona /empresa interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
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