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Pàgina   de  
ATENCIÓ, està segur/a que vol eliminar el document adjuntat?
ERROR, no s'ha trobat el fitxer de veure, s'ha eliminat amb l'assistent del Reader
ERROR, no ha especificat el codi identificador del fitxer a treure
ATENCIÓ, es procedeix a eliminar automàticament el fitxer adjuntat amb l'assistent del Reader: 
ATENCIÓ, es procedeix a eliminar automàticament la informació del fitxer adjunt eliminat amb l'assistent del Reader: 
Hi ha hagut problemes alhora d'ajuntar el fitxer. El fitxer que vol adjuntar està actualment en ús o té algun error. Si us plau, verifiqui que no està obert i que és correcte i torni a intentar-ho.
ERROR, no s'ha pogut adjuntar el fitxer
ERROR, no s'ha pogut trobar el fitxer adjuntat
El fitxer amb el nom 
 que es vol adjuntar té un format incorrecte. Els formats suportats són: 
Si us plau, verifiqui que els camps obligatoris de l'adreça estan informats.
Hi ha un problema de connexió amb el servei de tramitació. Possiblement algunes parts del formulari no funcionin correctament. Sisplau comprovi la seva connexió a Internet
Les dades personals incorporades a aquest formulari no poden ser d'una entitat. S'esborraran aquestes dades per poder emplenar correctament el formulari.
Les dades personals incorporades a aquest formulari no poden ser d'una persona. S'esborraran aquestes dades per poder emplenar correctament el formulari.
Si us plau, verifiqui que la informació indicada en el nom i cognoms es correspongui amb la de la persona autenticada.
ERROR, falta incloure l'Script Object:
ERROR, falten incloure els Script Objects:
Recordi que abans d'enviar a tramitar el formulari, aquest ha d'estar validat correctament.
No s'ha superat la validació.
L'adreça ha d'estar correctament informada.
El telèfon mòbil o el fix ha d'estar informat.
El telèfon mòbil ha d'estar informat.
El telèfon mòbil i l'hora han de ser informats.
El telèfon fix i l'hora han de ser informats.
El correu electrònic ha d'estar informat.
El fax ha d'estar informat.
El nom i cognoms han d'estar informats.
Tens instal·lada una versió anterior a l'Adobe
Per poder complimentar correctament el formulari cal que actualitzis el teu Acrobat o Reader amb la versió
o superior. Això ho pots fer clicant al menú 'Ajuda' i 'Cerca actualitzacions...' del teu Adobe.
La validació no s'ha superat, s'han detectat errors en la seva sol•licitud. Revisi els camps requadrats que contenen dades incorrectes o camps obligatoris buits.
Recordi que, abans d'enviar a tramitar el formulari, haurà de comprovar que les dades informades són correctes. Cal que premi el botó 'Validar' per realitzar aquesta comprovació.
Per poder validar el formulari cal que accepteu les condicions de protecció de dades.
Hi ha hagut una manipulació dels adjunts de forma incorrecte.
L'acció de firma queda cancel·lada. Haurà de procedir a desbloquejar el formulari i tornar a fer-ne la validació, abans de poder firmar-lo.
El document és vàlid i està signat
El document és vàlid. Si us plau, procedeixi a signar-lo
El document és vàlid
Deseu-lo al vostre ordinador i torneu a la plana del
tràmit en línia
per enviar-lo
El formulari no té suficients privilegis
Revisar els arguments passats a la respectiva funció
Existeix alguna ajuda contextual oberta. El document només es podrà validar quan es tanquin totes les ajudes contextuals.
Error validació
S'han produït els següents errors de validació
Aquesta no és la darrera versió del formulari. Si us plau descarregui la nova versió de la pàgina que s'obrirà a continuació.
S'ha d'informar l'adreça electrònica i el telèfon mòbil de la plana de dades de contacte.
S'ha d'informar l'adreça electrònica de la plana de dades de contacte.
El format del l'adreça electrònica de la plana de dades de contacte és incorrecte.
S'ha d'informar el telèfon mòbil de la plana de dades de contacte.
El telèfon mòbil introduït és incorrecte.
Per introduir una adreça espanyola cal que desmarqueu el quadre de selecció 'Residència de fora de l'estat espanyol'.
Per introduir una adreça espanyola cal que desmarqueu el quadre de selecció 'He nascut fora de l'Estat espanyol'.
Voleu que aquesta adreça sigui l'adreça de contacte? Heu de tenir en compte que les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per aquestes.
Voleu copiar l'adreça del presentador a l'adreça de contacte? Heu de tenir en compte que les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per les dades de l'adreça del presentador.
Voleu copiar l'adreça del sol·licitant a l'adreça de contacte? Heu de tenir en compte que les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per les dades de l'adreça del sol·licitant.
Si us plau, verifiqui que l'adreça estigui normalitzada.
Si us plau, verifiqui que l'adreça d'identificació del sol·licitant estigui normalitzada.
Si us plau, verifiqui que l'adreça dels Avisos estigui normalitzada.
El fitxer de la sol•licitud és massa gran, reviseu els adjunts afegits i reduïu la seva grandària per a poder tramitar aquest PDF.
Està segur que vol netejar la pàgina? Es perdran totes les dades de la pàgina.
Atenció netejar formulari
A continuació el sistema li donarà la possibilitat de signar el formulari. Un cop l'hagi signat, haurà de desar el PDF.
Esteu segur/a que voleu actuar com a Presentador
Esteu segur/a que voleu actuar com a Sol·licitant
En cas afirmatiu, es procedirà a l'eliminació de la pàgina que conté les dades del presentador, i a continuació podreu continuar complimentant el formulari
En cas afirmatiu, podreu continuar complimentant el formulari
Espanyola
opcional
obligatori
No aplica
També podeu fer el pagament de forma telemàtica a través d'Internet a la pàgina web de La Caixa: 
Pagaments on-line
E S B O R R A N Y
P E N D E N T  D E  S I G N A R
El fitxer que es vol adjuntar és massa gran. La mida màxima que pot tenir és de
A l'afegir aquest fitxer adjunt s'ha superat la mida màxima de la sol•licitud. Reviseu els adjunts afegits i reduïu la seva grandària.
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de
El fitxer que es vol adjuntar té un nom massa gran.  La longitud del nom dels fitxers adjunts no pot superar els 100 caràcters
El fitxer que es vol adjuntar té un nom que no és vàlid. El nom del fitxer adjunt no pot tenir espais en blanc. Els caràcters vàlids per al nom dels adjunts són els que inclouen qualsevol combinació de lletres (A-Z amb o sense accent o dièresi), els números (0 a 9), a més dels següents caràcters especials:  ñ Ñ ç Ç ª º · ' _ -
Per tramitar la sol·licitud heu de:
1)  Signar el document i desar al vostre ordinador.
2)  Tornar al
, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.
El document està signat.
Per tramitar la sol·licitud heu de tornar al
No s'ha trobat l'adreça indicada en el servei de normalització d'adreces.
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader
Consulteu com realitzar-ho.
Atenció
només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.
S'ha d'informar el telèfon fix, el telèfon mòbil o l'adreça electrònica
del presentador.
del sol•licitant.
de la persona de contacte.
Voleu reproduir les dades de la persona presentadora com a dades de contacte? Les dades actuals de la persona de contacte seran reemplaçades per les dades de la persona presentadora.
Voleu reproduir les dades de la persona sol•licitant com a dades de contacte? Les dades actuals de la persona de contacte seran reemplaçades per les dades de la persona sol·licitant.
No té permisos per veure aquest tipus de fitxer dins de l'Adobe.
El fitxer que es vol adjuntar té el mateix nom i extensió que un document ja annexat a aquest formulari. Haureu de canviar el nom d’aquest fitxer per tal de poder adjuntar-lo al formulari
El sol•licitat no pot ser major al pressupost
Una de les dos actuacions han d’estar informades
S'ha d'informar l'import sol·licitat
El format del número de l'IBAN no és correcte.
9.0.0.2.20120627.2.874785
Informació
Actualment no disposeu d'una versió de Adobe Reader compatible amb el sistema de tramitació.
 
Per obtenir el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader versió  o posterior.
 
Podeu actualitzar l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
El programari amb el que heu obert el formulari no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior).
 
Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Emplenar el formulari amb un navegador d'internet no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per fer la tramitació de formularis s'han de seguir aquestes tres passes:
       ● Descarregar el formulari PDF.
       ● Emplenar el formulari.
       ● Enviar a validar el formulari.
  
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior). Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Atenció, el formulari per al tràmit no s'ha descarregat correctament.
 
S'ha detectat una incidència en la definició interna del formulari descarregat.Si us plau, torneu-vos a descarregar el formulari.Si continua tenint problemes posi's en contacte amb el centre telefònic (012) o notifiqui la incidència a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.
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Dades d'identificació
Abans d'accedir al formulari indiqui si és vostè la pròpia persona interessada (sol·licitant) o si actua com la persona presentadora (intermediàri/a, gestor/a).  En funció de l'opció que es seleccioni se li demanaran les dades corresponents.
Una vegada realitzada la selecció no podrà tornar a aquesta plana. Si desitja desfer la selecció s'ha de descarregar un nou formulari.
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Adreça
Dades d'identificació de l'entitat ADF sol·licitant
Adreça de l'entitat
Dades d'identificació del/de la president/a de l'ADF
Dades d'identificació de la persona, institució o entitat beneficiaria
Indiqueu el tipus de persona:
Dades d'identificació de la persona beneficiaria
Adreça
Dades d'identificació de l'empresa beneficiaria
Adreça
Dades del/de la representant de l'empresa
Indiqueu el tipus de persona:
Dades d'identificació de la persona a contactar
Dades d'identificació de l'empresa
Indiqueu el tipus de persona:
Dades d'identificació de la persona a notificar
Adreça
Dades d'identificació de l'empresa a notificar
Adreça
Actuacions per a les quals es demana la subvenció
Actuació
Import subvenció sol·licitada
Import pressupost sol·licitud
A) Manteniment Costos fixes de material
B) Manteniment Costos variables de material i equips personals
TOTAL Actuacions subvencionables ADF
Dades bancàries
IBAN
SWIFT/BIC (només en el cas d'entitats bancàries estrangeres)
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Fitxer adjuntat
Resum
(1) Si ja s'han presentat prèviament els permisos de circulació dels vehicles al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i segueixen vigents, no cal tornar-los a presentar. 
Indiqueu el procediment (nom de l'ajut):                                                                                                                            , any:             
i lloc (OC, ST o SC):                                                                                    on es va presentar.
(2) En cas que la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Real decret 3/2011, de 14 de novembre.
SOL·LICITO l'ajut econòmic i DECLARO sota la meva responsabilitat:
1. Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de la subvenció inclòs en aquest imprès pertany a l'ADF beneficiària de l'ajut.
2. Que l'ADF no està sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària, que estableix  l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
3. No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat.
4. Que l'IVA està suportat de forma definitiva per l'ADF i és consumidora final.
5. Que les actuacions sol•licitades compleixen les condicions establertes en les bases reguladores per a ser subvencionables.
6. Si escau, que l'ADF compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent.
7. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones,  que s'ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament  per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.
8. Que l'ADF està legalment constituïda i inscrita al registre d'ADF de la Direcció General de Forests del DARP i té la Junta Directiva actualitzada a l'esmentat registre.
NO AUTORITZO al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a sol·licitar dades a altres administracions o entitats públiques perquè es verifiqui que l'ADF reuneix les condicions establertes per ser beneficiària de l'ajut.
Pagament
Així mateix us informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer automatitzat anomenat Gestió d’Ajuts de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició és Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona. La finalitat és disposar d’una base de dades dels ajuts que tramita i concedeix la Direcció General.
       
Indiqueu el tipus de sol·licitud que es vol realitzar:
Signatura
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