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ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE LLIURAR 
 
Marqueu amb una X les caselles en blanc per indicar la documentació que s’adjunta. 
Les caselles en gris són reservades per a l’Administració. 
 
 
 
 
1.  Full de sol·licitud degudament signat 
 
 
 
2. Documentació de l’empresa o fundació sol·licitant 
 
2.1  Escriptura de constitució degudament inscrita en el registre públic. 
 
2.2  NIF (el nom del NIF actual és el que ha de constar tant a la sol·licitud com 

a les dades del full de transferència bancària i han de coincidir amb el de  
l’escriptura de constitució). DUES CÒPIES. 

 
2.3  Llicència municipal     Si no se’n disposa 

per a l’exercici de l’activitat    expliqueu el motiu: 
 
 
 
 

 
 
3. Documentació del representant de l’empresa o fundació 
 
3.1  DNI  
 
3.2 Documentació acreditativa de la representació o dels poders amb què 

actua degudament inscrits en el registre públic. 
 
 
 
4.   Imprès de declaracions 

Especificant el tipus d’empresa o fundació, la quota de reserva per a la 
integració social dels minusvàlids, altres tipus d’ajuts rebuts, nom de 
l’entitat col·laboradora, que compleix el requisits de política lingüística i que 
l’empresa o fundació no incorre en cap de les causes d’incompatibilitats.  

 
 
 
5.   Full de sol·licitud de transferència bancària 
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6. Tipus d’actuació 
 

 
            Etiqueta ecològica comunitària: 

 

� Rentadores 
� Rentavaixelles 
� Esmenes per al sòl i substrats de cultiu 
� Paper tissú 
� Detergents per a la bugada 
� Bombetes elèctriques 
� Pintures i vernissos 
� Productes tèxtils 
� Paper per a còpia i paper gràfic 
� Frigorífics 
� Paper tissú 
� Matalassos 
� Detergents per a rentavaixelles 
� Calçat 
� Ordinadors personals 
� Ordinadors portàtils 
� Detergents per rentar vaixella a mà 
� Productes de neteja d'ús general i de neteja per a cuines i banys 
� Rajoles rígides per a terres 
� Televisors 
� Aspiradores 
� Allotjaments turístics 
� Càmpings 
� Lubricants 

 
 

 Distintiu de garantia de qualitat ambiental: 
 

�  Bosses d’escombraries 
�  Primeres matèries i productes de plàstic reciclat 
�  Productes de paper i cartró 
�  Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua 
� Olis base regenerats i productes que els incorporen 
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�  Productes i transformats de suro 
�  Pantalles acústiques per al trànsit 
�  Càmpings 
�  Productes de material compostable 
�  Productes de cartró i cartronet reciclats 
�  Tallers de vehicles 
�  Productes de pell 
�  Establiments hotelers 
�  Instal·lacions juvenils 
� Calderes i escalfadors domèstics de gas 

� Establiments de turisme rural 

� Establiments d'acabat fotogràfic 

� Estacions de servei i unitats de subministrament 

� Productes de fusta 

� Productes de cautxú reciclat 

� Tintoreries 

� Primeres matèries i productes de vidre reciclat 

� Productes d’àrid reciclat 

� Xarxes d’oficina amb atenció al públic 

� Edificis d’ús d’oficines 
 
 
 
7.  Documents de l’actuació 
 
7.1 Informe d’avaluació.  
 
7.2  Informe final de verificació, justificatiu de la realització de l'actuació 

efectuada per l'entitat col·laboradora, amb indicació dels assaigs i/o 
controls realitzat. 

 
7.3 Originals de les factures de l'entitat col·laboradora que hagi dut a terme la 

verificació, els assaigs i/o els controls. Comprovants de pagaments de les 
factures de l’empresa consultora. 

 
7.4  Comprovants de pagament de les factures de l’entitat col·laboradora. 
 
 
7.5 Originals de les factures de l’empresa consultora que hagi dut a terme 

l’assessorament tècnic. 
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7.6  Comprovants de pagament de les factures de l’empresa consultora. 

 
 

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les actuacions 
subvencionades és el 15 d’abril de 2007. Com que és dia festiu, l’últim dia hàbil de 
presentació de les sol·licituds és el dilluns 16 d’abril de 2007. 
 
 
 
8.  Requisits ambientals 
 
 
8.1  Autorització d’abocament d’aigües residuals, si escau, o la sol·licitud    

d'autorització a l'organisme competent. 
 
 No escau, motiu: 
 
 
 
 
 
 
8.2  Darrer control reglamentari d’emissions a l’atmosfera, si escau  
 
 No escau, motiu: 
 
 
 
 
 
8.3  Declaració de residus corresponent a l’últim exercici o del justificant 

corresponent de la inscripció en el Registre de productors de residus 
industrials. 

 
No escau, motiu: 

 
 
 

 
 
8.4   Requeriments de correcció d’emissions o de gestió de residus pendents de 

compliment. 
 
 No escau, motiu: 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya   

Departament de Medi Ambient  
i Habitatge 
Direcció General  
de Qualitat Ambiental 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
SB/sb 

 

5 

 

 
 
Nota: La documentació dels apartats 2, 3 i 5 hauran d’estar degudament 

confrontats. Aquesta confrontació també es podrà fer en les oficines del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge aportant originals i còpies. 

 
 
Observacions: 
 


