
 
 
 
INSTÀNCIA 
 
1. DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                                                                                                      DNI 
 

Empresa o entitat                                                                                                  NIF 
 

Domicili                                                                                                                    Núm.       Pis        Porta 
 

Població                                 Codi Postal            Telèfon                                    Correu electrònic 

 
 
 Les pròximes convocatòries s’enviaran a través del correu electrònic (en cas que no ens faciliteu el correu 

electrònic no us podrem enviar informació). 
 
2. FETS I MOTIUS DE LA PETICIÓ 

Amb motiu de l'atorgament de subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles-
ramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, equipaments turístics, culturals i de lleure admesos en la 
normativa del Pla Especial i la restauració del patrimoni arquitectònic i complint les condicions exigides a les Bases 
de la convocatòria, any 2023: 

 
3. SOL·LICITO 

Que sigui admesa aquesta sol·licitud per acollir-se a les Bases esmentades (senyalar amb una X): 
 
SUBVENCIONS PER A EXPLOTACIONS FORESTALS 

 La realització de treballs silvícoles de millora forestal no rendibles econòmicament encaminats a 
la posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, eliminació 
o acordonament de restes forestals. 

 La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la normativa del 
propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en 
relació a la Xarxa Natura 2000 o del Pla de conservació de l'espai natural. 

 Treballs silvícoles de tractament de plagues o de reparació dels danys causats per incendis, 
nevades, episodis de sequera, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls. 

 Despeses encaminades a la prevenció d’incendis: estassada del boix (Buxus sempervirens) afectat 
per la papallona del boix (Cydalima perspectalis), que no presenti recuperació per rebrotada, en 
una franja de 25 metres a l’entorn de masies o edificacions on es desenvolupin activitats agrícoles o 
ramaderes. 

 Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals: silvicultura preventiva i arranjament 
de la xarxa viària bàsica (entenent com a tal els camins de titularitat pública o privada que 
comuniquen amb masies o explotacions agràries i forestals). Cal que aquestes actuacions 
estiguin contemplades en un pla de prevenció municipal o altres instruments de planejament 
similar. 

 La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el Pla Tècnic 
de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de 
desembosc que impliquin un menor impacte 

 Treballs de reforestació inclosos en els plans de gestió, que tinguin com a finalitat la creació de 
masses mixtes, la realització de plantacions per adaptar els boscos als efectes del canvi climàtic, la 
potenciació de la biodiversitat o la substitució de plantacions d’espècies no autòctones de 
creixement ràpid. 

 Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora protegides i 
les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en un pla cinegètic o 
pla de conservació. 

 Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
 



 
 

 Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals (primera 
transformació) i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació (només per a 
professionals del sector forestal que acreditin a la sol·licitud de la subvenció que més del 50% 
dels seus ingressos provenen d’aquestes activitats). 

 
SUBVENCIONS PER A EXPLOTACIONS AGRÍCOLES-RAMADERES 
 
 Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i destinats a 

l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a limitacions derivades de la 
normativa urbanística i ambiental vigent. 

 Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació i arranjament o construcció d’estructures 
exteriors (sèquies, basses, tanques, parets seques i similars). Cal que les construccions de basses i 
hidrants estiguin contemplades en un pla de prevenció municipal o altres instruments de planejament 
similar. 

 Instal·lació de serveis bàsics per a la regulació de l’ús públic en l’àmbit de l’explotació agrícola i ramadera 
(passos canadencs, tanques mòbils de regulació de pas de vehicles i persones i similars. 

 Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a reparar danys 
causats per fenòmens de caràcter natural. 

 Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el medi i 
que contribueixin a la preservació del patrimoni natural, així com aquelles pràctiques que 
preservin o millorin les varietats locals. 

 Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-ramaderes 
(primera transformació). 

 Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació (només per a professionals de 
l’agricultura i ramaderia que acreditin a la sol·licitud de la subvenció que més del 50% dels seus 
ingressos provenen d’aquestes activitats). 

 Actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu o pastures. 
 

 
SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DELS HABITATGES, EQUIPAMENTS TURÍSTICS, CULTURALS I DE 
LLEURE ADMESOS EN LA NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL I PER A LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC  

        
 Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera residència: 
 

 Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part del pla especial. 

 Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici (els equipaments 
turístics, culturals i de lleure admesos en la normativa del pla especial també poden acollir-se a 
aquesta subvenció).  

 Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris. 
 Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques o telèfon i altres subministraments bàsics per als habitatges 
permanents (primera residència) o aquells equipaments turístics, culturals o de lleure admesos 
per la normativa. Aquestes obres se subvencionaran exclusivament fins a l’entrada a l’habitatge 
o equipament, quedant excloses les instal·lacions interiors. 

 Obres d’instal·lació o millora dels sistemes d’evacuació o depuració d’aigües residuals. 
 Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
 Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis forestals (arranjament 

de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i silvicultura preventiva). Cal 
que les construccions de basses i hidrants estiguin contemplades en un pla de prevenció 
municipal o altres instruments de planejament similar. 

       
Pel que fa a la millora d’equipaments: 
 

 Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part del pla especial  

 Obres imprescindibles per a garantir l’estabilitat de l’edifici  



 
 Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris  
 Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques o telèfon i altres subministraments Aquestes obres se 
subvencionaran exclusivament fins a l’entrada a l’habitatge o equipament, quedant excloses les 
instal·lacions interiors. 

 Obres d’instal·lació o millora dels sistemes d’evacuació o depuració d’aigües residuals. 
 Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
 Despeses encaminades a la protecció dels equipaments davant d’incendis forestals 

(arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i silvicultura 
preventiva). Cal que les construccions de basses i hidrants estiguin contemplades en un pla de 
prevenció municipal o altres instruments de planejament similar. 
 

Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats béns d’interès       
cultural local (BCIL): 
 

 Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les 
característiques de certs elements originals. 

 Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
 

     
                  
Descripció del projecte o acció:  
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Finca:   
 
Municipi:  
 
 
4. DOCUMENTS NECESSARIS A PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no 
caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi lliurat en altres convocatòries del Consorci de L’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que 
no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, s’haurà de fer constar: 
 

 Lliurada en anteriors convocatòries .   Any: ...................... 
 

  Objecte de la subvenció: Memòria descriptiva, croquis, plànols si s’escauen, pressupost desglossat (*) 
  Document acreditatiu de la propietat o la titularitat  (contracte arrendament, parceria, etc.)  
  Autorització del propietari, si s’escau. Aquesta documentació es podrà aportar en fase de justificació. 
  Pla Simple o Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, si s’escau 

Persones físiques: 
  Còpia del DNI  
  Certificat d’empadronament o declaració jurada de la voluntat de residir-hi (en el supòsit de subvencions 
per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic). 

Persones jurídiques: 
  Còpia NIF                   
  Document acreditatiu del signant 
  Còpia Escriptures/ Estatuts 
  Còpia DNI del signant 

 
(*) En la Memòria s'hauran d'explicar de manera clara els objectius de l'activitat en relació als criteris de valoració 
expressats a l’article 10 de les bases. 
 



 
 
5. DECLARACIÓ  
 

Posar una X on s’escaigui: 

  FAIG CONSTAR: Que els treballs es realitzaran pel peticionari o per treballadors de l’explotació, per la qual 
cosa es sol·licita poder efectuar la seva justificació pel sistema de valoració (només a les sol·licituds de treballs 
silvícoles, de reforestació, de tractament de plagues i de neteja forestal. ) 

 DECLARO  que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 DECLARO que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i taxes amb l’ajuntament del municipi on 
radica la finca objecte de subvenció i autoritzo al Consorci a verificar aquestes dades. 

 DECLARO: 

 No he sol·licitat ni rebut cap altre subvenció d’una altra Administració Pública per al mateix concepte. 

 He sol·licitat i rebut les següents subvencions pel mateix concepte, sense que la suma de totes superi 
el cost total de l’actuació: 

· ADMINISTRACIÓ ATORGANT: ..................................................................................................................                           

· IMPORT SOL·LICITAT: .......................................... IMPORT ATORGAT: ................................................... 

 AUTORITZO el Consorci a obtenir documentació de qualsevol altre administració en relació a la subvenció 
sol·licitada. 

 
6. DADES BANCÀRIES 
 
En cas de resultar beneficiari/ària de la subvenció, la transferència de la mateixa es realitzarà en el següent 
número de compte (IBAN), prèvia justificació i valoració dels tècnics: 
 

ES      

 
 
 
Data:        Signatura: 
 
 
 
 
 
IL.LM. SR. PRESIDENT DEL CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA 
 
La present instància es pot presentar als registres de: 

- Oficina del Consorci de l’E.N. de les Guilleries Savassona (C. Guilleries, núm. 5 de Vilanova de Sau) 
- Ajuntaments de Folgueroles, Tavèrnoles, St. Julià de Vilatorta, Vilanova de Sau i Sant Sadurní d’Osormort. 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, les dades dels sol·licitants seran tractades amb la seguretat i confidencialitat que aquesta normativa 
determina i seran incorporades a un fitxer denominat Subvencions, del qual és responsable el Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb la finalitat de gestionar la present convocatòria. Els sol·licitants 
podran exercir els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant 
comunicació per escrit a l’adreça del Consorci (C. Guilleries, 5 – 08519 Vilanova de Sau). 
 
 


