Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural
Dades d’identificació de la subvenció
Data de l’Ordre/Resolució

Número del DOGC

2008
Número de l’expedient
Espai per al segell de registre d’entrada

Espai a emplenar per l’Administració

Sol·licitud d’ajut per reparació i manteniment dels punts d’aigua de la
xarxa bàsica de prevenció i extinció d’incendis forestals. Any 2008
Dades de l’A.D.F. sol·licitant
Nom de l’ADF

Núm. de registre ADF

Adreça de l’ADF (*)

Municipi

NIF

Adreça electrònica de l’ADF

Codi postal

Cognoms i nom del/ de la president/a de l’ADF sol·licitant

Telèfon

Telefax

DNI

* L’adreça indicada en aquesta sol·licitud serà l’emprada per a la comunicació amb l’ADF, mentre no indiqueu el contrari
i exclusivament a efectes d’aquesta subvenció.

Tipus d’ajuts sol·licitat
Subvenció per a la reparació i el manteniment de punts d’aigua de la xarxa bàsica de
prevenció i extinció d’incendis forestals. Any 2008

Nombre de punts d’aigua a arranjar: _____
Total de l’ajut sol·licitat:

Finca Torreferrussa
Cra de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon 93 574 00 36
Telefax 93 574 19 82

€

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural

Documentació adjunta (marcar amb una X)
Acord de la Junta Directiva de l’ADF d’emprendre aquestes actuacions.
Fotocòpia compulsada del NIF de l’ADF i del DNI del president que signa la sol·licituds.
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya
a creditors particulars.
Memòria de l’actuació, mapa de localització, fotografies actuals i pressupost descriptius de les actuacions
a realitzar.
Permís explicit de la propietat on es realitzan les actuacions.
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques i l’últim
rebut, o declaració responsable de l’excempció de l’impost (en cas que es realitza activitat econòmica).

Declaració del/de la president/a de l’ADF
Declaro sota la meva responsabilitat els punts següents:
1.- Totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes. Em comprometo a aportar les dades i
els documents necessaris per a la seva comprovació.
2.- Accepto les condicions establertes en les disposicions legals que regulen l’ajut i, si s’escau, les
verificacions corresponents.
3.- L’ADF no te cap deute sota cap concepte amb l’Adminstració de la Generalitat de Catalunya ni amb
els seus organismes autònoms.
4.- L’ADF no està incurs de cap de les circunstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
5.- L’ADF està al corrent de les obligacions tributàries i al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social. Autoritzo al Departament de Medi Ambient i Habitatge a la consulta d’aquestes dades.
6.- Que l’IVA està suportat de forma definitiva per l’ADF i és consumidor final:
Si
No
7.- Per a la realització de les actuacions objecte de la sol·licitud:
No he demanat ni tinc concedit cap ajut econòmic.
He demanat a l’organisme
Ajut d
€
Préstec d

,

d

El/la president/a de l’ADF

SR. DIRECTOR GENERAL DEL MEDI NATURAL
Finca Torreferrussa
Cra de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon 93 574 00 36
Telefax 93 574 19 82

€

de 2008

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural

Annex 1: Dades complementàries a la sol·licitud d’ajuts a la reparació
i el manteniment dels punts d’aigua de la xarxa bàsica
Omplir tants fulls com punts d’aigua a mantenir
Nom del punt d’aigua:

___________________________________________________

Propietari:

___________________________________________________

Municipi: _______________________ Coordenades U.T.M: X: _________ // Y: __________

Reparació o manteniment del punt d’aigua
Import pressupostat (IVA inclòs)
1.- impermeabilització del punt d’aigua:

euros

màxim = 3.000 euros

2.- buidat i neteja d’elements caiguts:

euros

màxim = 1.000 euros

3.- autoabastiment del punt d’aigua:

euros

màxim = 1.000 euros

4.- actuacions en hidrants i rampes d’accés:

euros

màxim = 2.000 euros

5.- eliminació vegetació dels voltants:

euros

màxim = 500 euros

6.- millores per a la sortida de la fauna:

euros

màxim = 500 euros

7.- tancaments i senyalitzacions:

euros

màxim = 500 euros

8.- altres actuacions:

euros

màxim = 500 euros

euros

màxim = 4.000 euros

Total de l’ajut sol·licitat:

Observacions
Bassa de terra
Dipòsit de xapa
Dipòsit de formigó

De 100m3 a 200 m3
De 200m3 a 1.000 m3
Més de 1.000 m3

,

Signatura del/de la representant de l’ADF

Finca Torreferrussa
Cra de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon 93 574 00 36
Telefax 93 574 19 82

d

Menys de 5 anys
Més de 5 anys
No ho sé

de 2008

