
 

SOL·LICITUD CONCESSIÓ AJUTS PER A LA RETIRADA DE NIUS DE VESPA ASIÀTICA (ÀMBIT PARTICULAR) 

 

DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA   

Nom i cognoms   

 

DNI / Pas. / T.R.  

 

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

 

Població  

 

Província 

 

C.P.  

 

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES ¹    

Vull rebre notificacions electròniques  Sí  No  

 

ACTUACIÓ PER LA QUE ES PRESENTA I QUANTIA ECONÒMICA SOL·LICITADA (marcar amb una X els conceptes pels 

quals opta a la convocatòria) 

 

 Cas 1: RETIRADA DEL NIU (A CÀRREC D’UNA EMPRESA CONTRACTADA PER L’AJUNTAMENT) 

 

 Cas 2: APORTACIÓ ECONÒMICA DIRECTA  PER NIU RETIRAT (150€ com a màxim) A CÀRREC D’UNA 

EMPRESA ESPECIALITZADA I COST ASSUMIT PEL PARTICULAR. Quantitat sol·licitada:_______________ 

 

DADES DEL NIU: 

 

Ubicació exacta del niu de vespa asiàtica (especificar si es troba en un matoll o dalt d’un arbre, en una parcel·la 

deshabitada o al costat d’un habitatge, en un lloc accessible o no,...etc). 

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Característiques del niu:  

 

*Alçada on està ubicat:      arran de terra    a altura mitjana    a gran altura 

*De mida:     petita     mitjana (=pilota de tenis)   gran (=pilota de futbol) 

 

Altres (qualsevol descripció o comentari sobre com és el niu): 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud  

 

- Fotocòpia del CIF, NIF, DNI o NIE del sol·licitant  

- Fotografia i/o vídeo on es pugui apreciar bé el niu de vespa asiàtica 

- (cas 2) El model normalitzat, que inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si 

s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció  

- (cas 2) Còpia de la factura de l’empresa especialitzada corresponent a la retirada del niu (la factura ha d’anar a 

nom del particular i abonar-la ell) 

 

Declaració responsable  

 

Declaro que: 

 

➢ Reuneixo els requisits per a ser beneficiari/a previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i altres previstos a l’art. 16 de sol·licituds de l’Ordenança general de Subvencions 

de l’Ajuntament de Subirats. 

 

➢ Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i autoritzo a l’ajuntament de Subirats 

a obtenir de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social a través de certificats telemàtics. 

 

➢ He sol·licitat o preveig sol·licitar per a la mateixa finalitat a altres Administracions Públiques o entitats 

privades, les subvencions següents: 

 

ENTITAT CONCEDENT ACTIVITAT PER LA QUAL SE 

SOL.LICITA LA SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA 

IMPORT 

    

    

 

➢ Em comprometo a complir les condicions de la subvenció.  

➢ En el cas de sol·licitar l’opció 1, autoritzo a l’Ajuntament a contractar una empresa per a que procedeixi a 

la retirada del niu de vespa asiàtica dins de la meva propietat. 

➢ Accepto les bases de la convocatòria per les que sol·licito l’ajut.  

➢ Totes les dades incorporades a la present sol·licitud són certes. 

➢ Quedo assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a la denegació o 

revocació de l’ ajut. 

➢ L’Ajuntament podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les 

dades facilitades en aquesta sol·licitud i l’ajut serà retirat totalment o parcialment quan es detecti que hi 

ha hagut ocultació o falsedat de les dades facilitades. 

 

 

 

 

 



 

Notificacions electròniques  

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament de 

Subirats i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona 

interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la 

notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i  el vostre número de telèfon 

mòbil.  

 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals (5 dies en el cas de contractació) per 

accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini abans indicat no heu accedit a l a notificació, 

aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.  

 

Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d’una 

sol·licitud a tal efecte al Registre de l’Ajuntament.  

 

Protecció de dades   

 

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. De l’1 d’octubre, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 

938993011, subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps 

previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.  

 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una 

missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix 

l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran 

fora de la Unió Europea. 

 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-

e.cat/ca/web/subirats.  

 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 

adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.  

 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat.  

 

 

Lloc i data de la sol·licitud        Signatura  

 

https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats
https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats
https://subirats.cat/politica-de-privacitat

