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

Sol·licitud per la subvenció a la recuperació i comercialització de producte agrari i forestal
Dades del / de la sol·licitant
Nom i cognoms
En qualitat1 d

DNI
Adreça electrònica

Adreça

Telèfon
Localitat

Codi Postal

Forma jurídica

CIF

Dades de l’empresa sol·licitant
Nom o raó social
Localitat ubicació

Província

Comarca

Activitat econòmica

Tipus de projecte a subvencionar

 Ajut a l’explotació emplaçada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i compatibles amb la DUN. Despeses pròpies de l’activitat agrària.
 Ajut a la transformació i comercialització producte local (fruita, derivats, biomassa i altres)
 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.

Lliurament de la documentació
Les sol·licituds s’han de presentar al registre general d’aquesta corporació:
- Ajuntament de Vandellòs, Plaça de l’Ajuntament, 1
- Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, carrer Alamanda, 2

Signatura

Lloc i data

1. Especifiqueu-ne el càrrec: promotor/a, representant, administrador/a, etc.
2. Treballadors/ores amb contracte indefinit i socis/sòcies que treballin a l’empresa.
3. Llocs de treball estables i treballadors eventuals
4. D’acord amb el punt 4 de l’annex 1 del les Bases reguladores dels incentius a la implantació del projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi.

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

Sol·licitud de transferència bancària
Dades del creditor/a
NIF

Nom o denominació social

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Alta de dades bancàries
Nom de l’entitat bancària o d’estalvi
IBAN

Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte corrent

DC

Compte corrent

Adreça
Codi Postal

Població

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat)

Baixa de dades bancàries

 Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents
IBAN

Signatura

Lloc i data

Codi entitat

Oficina núm.

