ANNEX II
MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTIVITATS SOL·LICITADES
1. ACTIVITATS PER MÒDULS
Quan les activitats es fan a més d’una finca, aquestes s’han de relacionar a les observacions

Marges
Els marges s’han de fer amb la tècnica de pedra en sec d’acord amb les característiques tradicionals de la
zona i sense l’ús de formigó.
Els preus establerts inclouen la ma d’obra necessària per desxernir i per la realització del marge.
-

m2 sol·licitats

(90 € /m2)

Aports de material m2

-

Dificultat d’accés
(x 1.4)

-

Localització en suport cartogràfic
Observacions (es poden incloure les taxes administratives)

(33 €/m2)

Marcar la casella en els casos en que no es pugui accedir a la
parcel·la de treball amb vehicle

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

Tancaments
Els tancaments s’han de fer amb paret de pedra en sec i/o pals de fusta amb malla ramadera.
Els preus establerts inclouen les despeses de transport, preparació del terreny, material i mà d’obra.
Nous tancaments:
-

m2 de paret seca sol·licitats

-

m lineals de tancament amb pals i malla

Una cara 50 €
Dues cares 100 €
36 €

Retirada d’antics tancaments:
-

m de paret a tomar i gestionar la runa generada fins abocador autoritzat

-

m d’antic tancament a retirar i gestionar el material fins abocador autoritzat

Dificultat d’accés
(x1.4)

-

Marcar la casella en els casos en que el perímetre a tancar no limiti
per un costat com a mínim amb un camí, o bé amb menys d’un 30%
de la longitud total del tancament.

Localització en suport cartogràfic
Observacions (es poden incloure les taxes administratives)

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

65 €
3€

Manteniment agrícola i ramader
2009-2010

Marcar les anualitats per a les quals se sol·licita

2010-2010

Pel que fa a la gestió i manteniment agrícola s’haurà de tenir llaurat i realitzar unes podes mínimes de
manteniment.

-

ha de gestió de cultiu extensiu

544 €/ha

-

ha de gestió fruiters de closca (ametllers i garrovers)

772 €/ha

-

ha de manteniment d’oliverar

476,53 €/ha

-

preu collir oliva 40 €/ olivera

-

Caps d’oví

60 €/cap

-

Caps de boví

800 €/cap

-

Caps de caprí

40 €/cap

-

Caps de porcí

156 €/cap

Indicar les dades cadastrals de la/les parcel·la ja que es
computaran les oliveres declarades en el SIG Oleícola Español:

Cal aportar còpia del llibre
d’explotació

Localització en suport cartogràfic de les ha cultivades
Observacions

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

Modificació de coberta vegetal
Reducció de la densitat d’espècies de caràcter arbustiu encaminada a l reducció de combustible
ha

Pendent < 30%
Dens
Molt dens
<50 % recobriment >50% recobriment
2.640,97 €/ha
3.772,83 €/ha

Pendent > 30%
Dens
Molt dens
<50 % recobriment >50% recobriment
4.633,26 €/ha
6.618,95 €/ha

Marcar la casella que representi la situació topogràfica i l’estat de la vegetació on es portaran a
terme els treballs

ha

Estrat arbori. % de recobriment< 30
1.200 €/ha

%de recobriment > 30
3.000 €/ha

El tractament a l’estrat arbori compren una reducció de densitat de pins de diàmetres inferiors a 20 cm, o
altres espècies que ho requereixin per motius de mal formació, estat sanitari o excessiva competència,
amb retirada i eliminació de restes, incloent podes sanitàries a peu restants.
Localització en suport cartogràfic
Observacions
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

Aprofitament forestal
Tala de qualsevol arbre en terreny rústic
Tales de peus de diàmetres compresos entre 6 i 20 cm. 12,03 €
Tales de peus de diàmetres >20 cm. 40,05 €
Localització en suport cartogràfic
Observacions (es poden incloure les taxes administratives)

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

Recuperació de cultiu
Terrenys agrícoles abandonats que han estat envaïts per espècies de caràcter forestal
ha

Inclou l’estassada d’espècies arbustives llenyoses amb un diàmetre bassal
inferior a 6 cm i d’alçada inferior als 2 m. Amb llaurat de recuperació. 4.047,93 €

Existència de marges
(x 1.4)

Marcar la casella en els casos que hi hagi més de dos marges a la
parcel·la on es portarà a terme la recuperació de cultiu

ut

Tales de pins de diàmetres compresos entre 6 i 20 cm. 12,03 €

ut

Poda de recuperació d’olivera o garrover. 9,76 €

Localització en suport cartogràfic
Observacions

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

2. ALTRES ACTIVITATS
Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 euros en el cas de
cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en el cas de subministrament de béns d’equip o
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica el beneficiari ha de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, llevat que per les característiques
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient
d’entitats que el subministrin o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la
subvenció.
Altres
A. Títol de l’activitat

B. Descripció detallada de l’activitat (objectius, llista d’actuacions previstes, mitjans propis o externs,
indicació de la/les parcel·la/es cadastrals on es durà a terme, i, si escau, croquis o plànol).

C. Calendari d’execució previst que inclourà la data aproximada de finalització

D. Pressupost o pressuposts de l’activitat (es poden incloure les taxes administratives) detallat per
conceptes on s’especifiquin les quantitats necessàries per dur a terme la inversió. Si l’activitat es du a
terme per mitjans externs, el pressupost presentat ha d’incloure l’IVA. I, s’ha d’indicar si el sol·licitant té la
condició de consumidor final o no en referència a l’IVA; és a dir, si l’IVA suportat és o no recuperable

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

