
FORMULARI DE SOL·LICITUD PER ACCEDIR A LA DOTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA 

A EXPLOTACIONS AGRÍCOLES AFECTADES PER L’INCENDI FORESTAL DE LA RIBERA 

D’EBRE SUCCEÏT EL 26  DE JUNY DE 2019 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

 

⃣  Persona física  ⃣  Persona jurídica. 

 

Per persona física 

Nom  Cognoms  

            

Tipus de document d’identificació 

(DNI/NIF/NIE) 

Número d’identificació 

            

Adreça (Nom de la Via)  Número 

            

Municipi Codi Postal 

            

Comarca Província 

            

Telèfon/Mòbil Correu electrònic 

            

 

Per persona jurídica 

Raó social  

      

Tipus de document d’identificació  

(DNI/NIF/NIE) 

Número d’identificació 

            

 

Dades d’identificació del/la representant de la persona jurídica 

Nom  Cognoms 

            

Tipus de document d’identificació 

(DNI/NIF/NIE) 

Número d’identificació 

            

Adreça (Nom de la Via) Província 

            

Municipi Comarca  i Codi Postal 

            

Telèfon/Mòbil Correu electrònic 

            

 

⃣  Declaro que la superfície de les parcel·les afectades estan incloses a la Declaració Única 

Agrària (DUN) de l’any 2019. 

⃣  Declaro que estic inscrit en el Catàleg d’Explotacions Agràries Prioritàries. 

 

 

 



Dades Bancàries 

 

Dades del titular 

Tipus de document d’identificació 

(DNI/NIF/NIE) 
Nom i Cognoms del titular 

            

Telèfon Adreça (Nom de la via i Número) 

            

Municipi Codi Postal Comarca 

                  

 

Dades de l’entitat bancària 

Número de compte - IBAN 

E S                       

Denominació de l’entitat bancària 

      

Adreça de l’oficina (Carrer i número) 

      

Municipi i Codi Postal Comarca 

                                      

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud 

Persones que han fet sol·licitud Ajut mínims regulat per l’Ordre ARP/192/2019 

⃣  Còpia del formulari de sol·licitud presentat per l’ajuda regulada per l’Ordre ARP/192/2019.  

⃣  Còpia del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant. 

 

 

Persones que no han sol·licitud Ajut mínims regulat per l’Ordre ARP/192/2019 

⃣   Còpia del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant. 

⃣   Acreditació de l’afectació de camps.  

⃣   Relació de parcel·les amb les dades cadastrals per a les quals es demana ajut. 

 

Declaracions 

⃣  Declaro que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i em comprometo 

a aportar les dades i documents necessaris per a la seva comprovació. 

Protecció de Dades. 

En virtut de la vigent normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, expressament 

autoritzo a: REBROTEM a incorporar les meves dades al fitxer “Afectats incendis Ribera 2019” 

de la seva responsabilitat. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i tractar les dades de les 

persones afectades que volen accedir als ajuts. Les dades no seran transmeses a terceres 

persones que no s’hagin autoritzat expressament. En qualsevol moment es podrà revocar 



l’autorització atorgada i exercir els seus drets d’accés, rectificació, suspensió, limitació, 

oposició al tractament de les seves dades personals i de portabilitat. Qualsevol petició s’haurà 

de dirigir a rebrotem@uniopagesos.cat, o bé adreçant escrit a la Casa de l’Agricultura, al carrer 

d’Ulldecona, 21-33, segona planta, de la ciutat de Barcelona. 

 

Localitat i data 

 

 

 

Nom i cognom i signatura del/la sol·licitant.  

 

 

mailto:rebrotem@uniopagesos.cat

