AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria de Promoció Econòmica

Requisits i documentació per a la sol·licitud a la recuperació i comercialització de producte agrari i
forestal
Requisits
- Els beneficiaris d’aquesta subvenció podran ser les persones titulars de l’explotació agrària (titular de la Declaració Única Agrària DUN) responsables d’explotacions agràries, empresaris individuals, petites empreses ja existents i petites empreses de nova creació que realitzin activitats en el
sector agroalimentari.
- Els beneficiaris han de desenvolupar la seva activitat i han de tenir el seu domicili social establert al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Els beneficiaris han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Documentació
Documentació comuna per a tots els ajuts

 Instància model
 Fotocòpia DNI/NIE
 Memòria d’actuació mesurable
 Plànol de la superfície de l’actuació (Plànol sigpac i nom de parcel·la o parcel·les )
 Document que acrediti ser Titular de la Declaració Única Agrària DUN o document de cessió per l’explotació agrària i/o forestal.
 Còpia de l’escriptura de la parcel·la subjecta a la subvenció
 Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), en el cas de contractació
 Document que acrediti la pertanyensa a una associació agrària (Local o supralocal)
Documentació específica per a l’Ajut a l’explotació emplaçada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i compatibles amb la DUN

 Còpies compulsades dels TC1 i TC2

 Còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament

 Currículum Vitae de la persona o persones contractades

 Còpia contracte treball de la persona contractada

bancari de les despeses objecte de la present subvenció

Documentació específica per a l’Ajut a la transformació i comercialització producte local

 Albarà lliurament de peces en dipòsit
 Còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament bancari .
Documentació específica per a l’Ajut a la recuperació de territori del municipi, principalment zones arbrades per a noves explotacions agràries, millores d’accessibilitat i protecció forestal, per concepte no compatibles amb els ajuts gestionats per l’Agrupació de Defensa Forestal
local.

 Còpia contracte treball de la persona contractada

 Currículum Vitae de la persona o persones contractades

 Còpies compulsades dels TC1 i TC2

 Còpia de la titulació del sector forestal

 Còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament
bancari

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria de Promoció Econòmica

ALBARÀ LLIURAMENT PECES EN DIPÒSIT
Núm. ordre………..
Telèfon de contacte ……………….

Relació de peces que en/na ___________________________________________________________
com a titular / assalariat/ada de l’empresa _______________________________________________
diposita, per a sol·licitar la subvenció a l’ajut a la transformació i comercialització producte local

Quantitat

Descripció de la peça

Signatura del/ de la sol·licitant,

_________________________, ____ de __________________________de 20___





L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no es fa responsable de qualsevol tipus de desperfecte,
sostracció o desaparició, inclosos els casos de força major que es puguin ocasionar en les peces dipositades
durant el temps que aquestes romanguin a les seves instal·lacions.
El termini de temps fixat per a recollir aquestes peces és d’un mes, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació de la resolució, superat aquest termini, s’entendrà que el/la propietari/ària hi renuncia i cedeix les peces en dipòsit a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant perquè faci l’ús que consideri oportú.

