
ANNEX II 

 
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCION 

EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS MUNICIPIS VALENCIANS 
PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L'EXERCICI 2018 

 
 

DADES DE L'ENTITAT 

AJUNTAMENT 
 

NIF 

ALCALDE/SSA PRESIDENT/A 
 

NIF 

ACREÇA 
 

CP LOCALITAT 

TELÈFON 
 

CORREU ELECTRÒNIC 

 
Sr./Sra. ..…………..………………………………………..……………………………………………………………………………….... 
personal laboral/funcionari/ària local competent de l'Ajuntament de …………………………………………. 
respecte del projecte tècnic per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2018, objecte de la 
subvenció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,  

 
DECLARE RESPONSABLEMENT 

 
Que revisada la documentació aportada per l'empresa que realitza el tractament (indicar nom de 
l'empresa i NIF) ………………………………, reuneix els requisits següents necessaris per a la realització 
del projecte. 
 
Assenyaleu amb una (X) les caselles els documents de les quals s'adjunten. Es proporcionaran, 
mitjançant correu electrònic, en format PDF. 

 
Pla cartogràfic del terme municipal, amb senyalització descriptiva de zones i punts a 
tractar. 
 
Pla d'aplicació, que inclourà: 
 
* El calendari d'aplicacions. 
 

* Compromís que l'empresa seleccionarà, de forma preferent, zones urbanes i 
periurbanes, per a realitzar el tractament i inclouran el tractament dels embornals. 
 

* Compromís que l'empresa emprarà tècniques d'aplicació que minimitzen la 
quantitat de producte a utilitzar i el risc d'exposició a les persones i el medi 
ambient. 
 

* Compromís que l'empresa compleix amb la normativa mediambiental 
corresponent quan s'actua sobre zones naturals vulnerables per estar sota alguna 
de les figures de protecció de les incloses en la Llei d'espais protegits de la 
Comunitat Valenciana i espais afectats per la Xarxa Natura 2000, sent les zones 
d'especial protecció les d'aus (ZEPA), els llocs d'interés comunitari (LIC) i les zones 
d'especial conservació (ZEC). 

 

  

 

  



 
Document detallat de la valoració econòmica del cost total de la campanya per la 
qual se sol·licita subvenció. 
 
Inscripció de l'empresa, de forma actualitzada, en el Registre Oficial d'Establiments i 
Serveis Biocides, segons Ordre SCO/3269/2006 del Ministeri de Sanitat i Consum i 
Decret 96/2004, del Consell, de la Generalitat Valenciana. 
 
Acreditació del personal de l'empresa per a l'ús de biocides segons la legislació 
vigent. 
 
Inscripció obligatòria dels productes que utilitza l'empresa en el Registre de 
Plaguicides no agrícoles o Biocides del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 
Social, utilitzant preferentment productes larvicides. 

 
 

El Personal laboral / funcionari/ària local competent 

 

 

 
Signat: __________________________ 
(Segell de l'entitat) 
 
 
 
 
_________________ , _____ de ____________ de 2018 
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