
                                       
 

 

FORMULARI  DE  SOL·LICITUD  

Ajuts per el foment de la reconstrucció d’estructures de pedra seca, 2020 

 
 

 

Nom ...     Cognoms  ... 

Adreça ...    

Localitat ...         Codi Postal  ... 

Telèfon  ...  

Correu electrònic   ...  

 

 

 

Nom  ...  

Adreça ...   

Localitat  ...     Codi postal ...   

Coordenades GPS de l’objecte ...   

 

 

 

 

Breu descripció de l’objecte d’intervenció  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dades personals del sol·licitant 

 

Finca i objecte de la intervenció 

Objecte de la intervenció 

 



                                       
 

 

 

Requisits de documentació que annexa: 

☐  1. Breu memòria amb descripció de l’objecte de la intervenció (m2 de paret o elements 
singulars), la localització en la finca, i el valor i la contextualització de l’obra en el marc de del 
projecte o la propietat. 

☐  2. Reportatge fotogràfic previ de l’objecte de la intervenció.  

☐  3. Fotocòpia del document del NIF del sol·licitant.  

☐  4. En el cas d’entitats, còpia dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la seva 
inscripció en el registre públic.  

☐  5. Títol justificatiu de la propietat. 

☐  6. En cas que la persona promotora no sigui la propietària, l’autorització expressa d’aquesta 
amb indicació de qui es beneficiarà de l’ajut.  
 
 

La documentació annexa es podrà adjuntar o presentar a part. 

 

La signatura i la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de totes i 

cadascuna de les bases.  

 

Els interessats han de presentar la seva sol·licitud a la seu de Càritas 

Arxiprestal de Manresa al carrer Baixada de la Seu 3, de Manresa, o al 

correu pedraseca@caritasmanresa.cat, abans del 16 de novembre de 2020, 

inclòs, per la concurrència competitiva, o fins a esgotar el pressupost 

durant el 2021. 

Per qualsevol dubte contacteu amb el mateix correu de sobre. 

 

 

A          ...            , el      …       de             ...               de 2020 

 

 

Signatura del sol·licitant  
 

 

 

 

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que 

les teves dades de contacte són incorporades en fitxers titularitat de Càritas Diocesana de Vic i que responen a la finalitat 

de servir d’informació útil per a la realització dels tràmits necessaris per dur a terme l’activitat contractada. Per exercitar 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a 

mailto:pedraseca@caritasmanresa.cat


                                       
 

 

Càritas Diocesana de Vic, Ref. Protecció de dades, carrer Torras i Bages, 4, baixos de Vic o bé per correu electrònic a 

lopd.cdvic@caritas.es.  

mailto:lopd.cdvic@caritas.es

