SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT AGRÀRIA I RAMADERA EN EL
MUNICIPI DE CALVIÀ
SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y GANADERA EN EL
MUNCIPIO DE CALVIÀ
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI/NIF
Dona / Mujer

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico
Home / Hombre

Edat entre 18 i 40 anys / Edad entre 18 y menors de 40 años SI

Adreça postal / Dirección postal
Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Número
Província / Provincia

C. Postal

NO

Pis / Piso

País

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE
*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI/NIF

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono
Número

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

Dades bancàries del titular / Datos bancarios del titular
IBAN:
Règim d'explotació/ Régimen de explotación
Titular / Titular

Arrendatari / Arrendatario

Explotació agrària / Explotación agraria
Polígon/ Polígono
Parcel·la/ Parcela

Especificar concepte només per linia 1 / Especificar concepto solo para linea 1
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Explotació ramadera / Explotación ganadera
REGA:
REGA:
REGA:
REGA:
REGA:
Explotació agrària inscrita al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica / Explotación agraria inscrita en el
Consell Balear de la Producción Agraria Ecológica SI
NO
Explotació agrària inscrita al Registre Insular Agrari/Explotación agraria inscrita en el Registro Insular Agrario
SI
NO
Dispersió parcel·lària inferior a 2 hectàrees/ Dispersión parcelaria inferior a 2 hectàreas SI

NO

Actuacions objecte de subvenció / Actuaciones objeto de subvención
Línia 1. Adobs, arbrat i aliments/ Abonos, arbolado y alimentos:
Línia 2. Inversions en actius físics, transformació i comercialització / Inversiones en activos físicos,
transformación y comercialización.
Línia 3. Agroambient i clima / Agroambiente y clima:
Línia 4. Transferència de coneixements i activitats d'informació / Transferencia de conocimientos y actividades
de información:

Actuacions subvencionables que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de les línies objecte de la
subvenció i es realitzin a l'àmbit d'aplicació de les presents bases i en el termini establert / Actuaciones
subvencionables que, de manera indudable, respondan a la naturaleza de las líneas objeto de la subvención y se
realicen en el ámbito de aplicación de las presentes bases y en el plazo establecido:
Maquinària Agrícola / Maquinaria Agrícola

Remolcs / Remolques

Barreres / Barreras

Queieres / Colmenas

Abeuredors / Abrevaderos

Instal·lacions Reg / Instalaciones de riego

Menjadores / Comederos

Lluita Biològica Control De Plagues / Lucha Biológica Control
De Plagas

Rejilles / Rejillas

Animals / Animales

Postes/ Postes

Adobs / Abonos

Tutors/ Tutores

Alimentació Animal / Alimentación Animal

Arades/ Arados

Arbres / Árboles

Cultivadors/ Cultivadoras

Llavors / Semillas

Giradores/ Giradoras

Transformació productes agrícoles / Transformación productos
agrícolas
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Sembradores / Sembradoras

Formació / Formación

Esquixadores / Fumigadoras

Altres/ Otros

Pressupost / Presupuesto (Sense IVA / Sin IVA)
Declaro responsablement:
a) En el seu cas, que la persona que ostenta la representació legal de l'entitat no està inhabilitada per contractar
amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció.
b) Que s'està al corrent de totes les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Calvià.
c) Que s'està al corrent de totes les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
d) Que totes les dades aportades són vertaderes.
Declaro responsablemente:
a) En su caso, que la persona que ostenta la representación legal de la entidad no está inhabilitada para contratar con
las administraciones públicas o para obtener una subvención.
b) Que está al corriente de todas las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Calvià.
c) Que está al corriente de todas las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
d) Que todos los datos aportados son verdaderos.
AUTORITZO / AUTORIZO SI
NO
A l'ajuntament per fer les consultes de les dades requerides a la convocatòria, així com les relatives a les
inscripcions al REGA, RIA i CBPAE / Al ayuntamiento para hacer las consultas de los datos requeridos en la
convocatoria, así como las relatives a las inscripciones en el REGA, RIA y CBPAE

SOL·LICIT / SOLICITO
Acollirme a la subvenció per al foment de l'activitat agrària i ramadera al municipi de Calvià. / Acogerme a la
subvención para el fomento de la reactivación económica de la actividad agraria y ganadera del municipio de Calvià.
Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Registre.
Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: registre general d'entrada i sortida.
Legitimació: desenvolupament de les competències municipals conferides per la
legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. Destinataris: segons el que
preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i
suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació adicional detallada sobre protecció de dades:
http://www.calvia.com/protecciodades.

Información básica sobre protección de datos. Identificación del tratamiento:
Registro. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalidad: registro general de entrada
y salida. Legitimación: desarrollo de las competencias municipales conferidas por la
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local. Destinatarios: según lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.Derechos: la persona solicitante tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional. Información adicional detallada sobre protección de datos:
http://www.calvia.com/protecciondatos.

* CONSIGNAU EL MITJÀ PREFERENT PER A COMUNICACIONS / CONSIGNE EL MEDIO PREFERENTE PARA COMUNICACIONES

Telèfon / teléfono
Correu electrònic / correo electrónico

Del sol·licitant / del solicitante
Del sol·licitant / del solicitante

Del representat /Del representado
Del representat /Del representado

* CONSIGNAU LA FORMA PREFERENT DE SER NOTIFICAT / CONSIGNE LA FORMA PREFERENTE DE SER NOTIFICADO (1)

Al sol·licitant / al solicitante
Al representant / al representante

Per correu postal /por correo postal
Per correu postal /por correo postal

Per mitjans electrònics /por medios electrónicos
Per mitjans electrònics /por medios electrónicos

(1)

•

Les persones jurídiques només podran rebre notificacions per mitjans electrònics / Las personas jurídicas
solo podrán recibir notificaciones por medios electrónicos

•

Les persones físiques rebran les notificacions també per correu postal , tret que triïn la notificació electrònica mitjà
preferent. Si opta per la notificació electrònica rebrà un avís per correu electrònic i/o al telèfon mòbil sobre la posada a la
disposició de la notificacióen la Carpeta Ciutadana de l'Administració General de l'Estat. Per a accedir a l'espai "Carpeta
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Ciutadana", necessitarà disposar d'unsistema d'identitat digital, bé un certificat electrònic, bé estar registrat en el Sistema
d'Identitat i Signatura Cl@ve / Las personas físicas recibirán las notificaciones también por correo postal, salvo que elijan la
notificación electrónica como medio preferente. Si opta por lanotificación electrónica recibirá un aviso por correo electrónico
y/o al teléfono móvil sobre la puesta a disposición de la notificación en laCarpeta Ciudadana de la Administración General del
Estado. Para acceder al espacio "Carpeta Ciudadana", necesitará disponer de un sistema de identidad digital, bien un
certificado electrónico, bien estar registrado en el Sistema de Identidad y Firma Cl@ve.

,

d
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Signat / Firmado:

