
SOLꞏLICITUD DE SUBVENCIÓ A AGRICULTORS DE FRUITA DOLÇA DE 
TORREFARRERA, AFECTATS PER LES GELADES DEL MES D’ABRIL DE 2022 

SOLꞏLICITANT 

Nom i cognoms: 
DNI/CIF: 
Domicili / domicili social:  
Telèfon: 
Adreça electrònica a efectes de notificacions: 

MODALITATS 

Compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les 
explotacions agràries de fruita dolça afectades per les gelades d'abril de 2022.  
L’import de la subvenció serà de 2.000,00 € (dos mil euros) per persona beneficiaria, 
que compleixi els requisits de les bases. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA 

 Còpia del NIF/NIE de la persona solꞏlicitant 

 Últim rebut de pagament de cotització al Règim Especial Agrari de la Seguretat 
Social  

 Si la persona solꞏlicitant és un persona jubilada, documentació que acrediti 
trobar-se en situació de jubilació activa a l’empara del Reial Decret-Llei 5/2013, 
de 15 de març.  

  DUN 2022. 

 Acta definitiva de peritatge 2022 emesa per Agroseguro. 

 Informe pericial signat per enginyer agrònom, on s’estableixi la superfície de 
l’explotació afectada i el nivell d’afectació global per les gelades (Només en el 
cas que la persona solꞏlicitant no hagués contractat assegurança agrària de 
danys). 

 Certificat de titularitat del compte bancari on es farà efectiu l’import de l’ajut 
atorgat. 

 Justificat estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Agència Tributària. 



  

  

 
 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Torrefarrera per a fer les comprovacions oportunes 
de trobar-me al corrent de pagament de les obligacions tributaries amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social. 

 
 
            Així mateix DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
 
 Que no concorre en la meva personal cap de les circumstàncies que 

impedeixin obtenir la condició de beneficiari d’aquesta subvenció pública 
d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre General de subvencions. 

 
 Que he solꞏlicitat/obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat i 

que m’ha estat aprovat un ajut per part del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural per import de ...................................................... € 
 

 Que totes les dades que consten a la solꞏlicitud són certes i que es compromet 
a aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació. 
 
 
 
 

 
 

LLOC I DATA 
 

 

 

SIGNATURA 
 

 

 

 

Torrefarrera .................. de ..................... de 2022 
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