Sol·licitud ajuts al desenvolupament turístic del món rural
Sol·licitant
Nom i cognoms

_______________________________________________

DNI ________________

En representació de

_______________________________________________

DNI_________________

Adreça de notificació

_____________________________________________________________________

Població

_______________________________________________

Telèfons

____________________ email

CP __________________

__________________________________________

Sol·licito
Concórrer als ajuts al desenvolupament turístic del món rural de l'any _____, d'acord amb les bases reguladores
aprovades, per a la/les línia/es següents:
Línia 1 - Recuperació de béns patrimonials associats a l'activitat agrària
Línia 2 – Millora i manteniment de l'activitat agrària
Tipus

Polígon

Parcel·la

Superfície cultivada o declarada

Horta ecològica

_____________

_________

_______________________

Horta en conversió

_____________

_________

_______________________

Horta no ecològica

_____________

_________

_______________________

Vinya ecològica

_____________

_________

_______________________

Vinya en conversió

_____________

_________

_______________________

Vinya no ecològica

_____________

_________

_______________________

Forestal amb pla de gestió

_____________

_________

_______________________

Forestal sense pla de gestió

______________

_________

_______________________

Finca forestal associada

sí

no

i membre de l'ADF Alella

sí

no

Línia 3 - Dinamització de l'activitat agrària
En qualitat de:

◦

Propietari/ària
Propietari/ària i explotador/a de l'activitat
Arrendatari/ària o explotador/a
Essent el/la propietari/ària de la finca ______________________ DNI ______________

Declaro que
-

Compleixo els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària, i per concórrer a ajuts i subvencions públiques.

-

Em comprometo a complir les condicions imposades per a l'atorgament, que es detallen a les bases aprovades, en
cas que se m'atorgui la subvenció.

-

◦ Sí / ◦ No

He demanat o obtingut subvencions públiques o altres ingressos per a la mateixa finalitat
Import _______________________ € Sol·licitat/Concedit per __________________________

Autoritzo l'Ajuntament d'Alella a obtenir de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les meves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.
-

D'acord amb les bases, manifesto que la documentació que s'especifica de forma expressa ha estat
presentada anteriorment en altres convocatòries d’ajut de l'Ajuntament d'Alella, no n’han variat les dades i
continuen essent vigents. S'indica en quin any ha estat presentada.

Documents que adjunto o han estat adjuntats prèviament
Adjunto S'ha adjuntat Any

__________

Fotocòpia DNI sol·licitant.

__________

Fotocòpia DNI representant.

Persones jurídiques:
__________ Fotocòpia escriptura de constitució o estatuts de la societat.
__________ Poders de representació i/o certificat expedit pel secretari de l'entitat que
acrediti la representació legal.
__________ Fotocòpia NIF de la societat.
Referent a la propietat de la finca i el seu arrendament
__________ Fotocòpia compulsada de l'escriptura pública que acrediti la titularitat.
__________ Fotocòpia compulsada de la certificació registral relativa a la titularitat.
__________ Fotocòpia compulsada del contracte privat que acrediti la titularitat.
__________ Declaració jurada sobre l'existència d'un vincle contractual entre el/la
propietari/ària i l'arrendatari/ària o parcer/a signada per ambdues parts (en cas
de tractar-se d'un contracte verbal).
__________ Fotocòpia compulsada dels rebuts de pagament del lloguer.
Documentació específica per a cada línia d'ajut sol·licitada
Línia 1
Memòria del projecte
Pressupost desglossat del projecte
Línia 2
Adjunto S'ha adjuntat Any

__________ Relació alfanumèrica (polígon, parcel·la, codi SIGPAC/cadastre, sistema d’explotació,
i producte) de la superfície conreada (amb dos decimals)
__________ Còpia de la resolució d'inscripció, o sol·licitud d'inscripció:
al Registre del Consell Català de Producció Agrícola Ecològica (CCPAE)
al Registre del Consell Català de Producció Integrada (CCPI)

Línia 3

__________

Documentació acreditativa de pertinença a l'ADF o Associació de propietaris.

__________

Pla de gestió forestal, per als casos de parcel·les forestals.

Memòria del projecte
Pressupost desglossat del projecte

Informació bàsica sobre protecció de dades
D’acord amb la normativa actual de protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem:
Responsable del tractament de
les dades

Ajuntament d’Alella

Dades de contacte del/de la
delegat/da de protecció de
dades

alella.dpd@alella.cat

Finalitat del tractament

Registre, atenció i tramitació de la sol·licitud, i gestió
del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament.

Legitimació per al tractament

En compliment d’obligacions legals.

Destinataris/àries

Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte
en els casos previstos legalment. En el cas de ser
adjudicatari de l’ajut, les vostres dades i el seu import
seran comunicades a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT).
Així mateix i d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, els adjudicataris i l’import de
l’ajut es publicaran al Portal de Transparència de
l’Ajuntament d’Alella.

Drets

A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimirles, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu
tractament i sol·licitar-ne la seva limitació.

Termini de conservació

Les dades personals es conservaran durant el temps
necessari per al compliment de les finalitats per a les
quals han estat obtingudes.

Podeu accedir a la informació completa a: www.alella.cat/protecciodades o sol·licitar-ne
una còpia en paper a les oficines de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Alella pot haver de consultar les vostres dades davant d’altres
administracions públiques per a la resolució d’aquest tràmit.

Signatura

Alella, ____ de/d’______________ de 20__

Declaro responsablement que com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquest document i
per rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Alella

Pl. Ajuntament, 1 - 08328 Alella - www.alella.cat - Tel.- 93 555 23 39 - alella.ajuntament@alella.cat

