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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia

Declaració responsable del compliment dels requisits sanitaris i per a la 
presentació en format electrònic de les factures originals i la documentació 
acreditativa del pagament per a l’ajut destinat a la millora de la producció i la 
comercialització dels productes de l’apicultura 

Dades del/de la declarant  

DECLARO: 

1. Que la persona apicultora beneficiària i perceptora de l’ajut sol·licitat ha sotmès la seva explotació al programa 
sanitari establert a la normativa vigent que implica haver realitzat, al menys: 

-  Un tractament anual contra la varroasi amb un medicament autoritzat per a aquesta indicació. 

-  Aquest tractament s’ha portat a terme sota la supervisió del veterinari d’explotació o, si s’escau, del 
veterinari autoritzat o habilitat. 

-  El tractament s’ha anotat en el registre de tractaments veterinaris. 

2. - Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els 
documents originals en poder de la persona beneficiària. 

- Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera 
l'import  unitari de cada justificant. 

- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada. 

- Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un codi 
comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada. 

Signatura del/ de la declarant 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Nom del tractament: Gestió d’ajuts del Departament 
Responsable del tractament: Secretaria General del Departament 
Finalitat: Verificar el compliment dels requisits necessaris per accedir als ajuts/subvencions i, en cas que correspongui, pagar els ajuts. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades, la seva rectificació, així com la supressió o la limitació del tractament quan 
sigui procedent, d’acord amb la informació que trobareu al web del Departament. 
Informació addicional: Trobareu més informació d’aquest tractament al web del Departament 

Titular de l’explotació 
     

DNI/NIF/NIE 
     

Cognoms i nom de qui signa la declaració                                               DNI/NIF/NIE 
                                                                                        

En qualitat de: 
     

Adreça 
     

Marca oficial  
     

Població                                                                          Correu electrònic 
                                                                    

Telèfon 
     

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
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