
ANNEX V 
 

D'acord amb els requeriments de justificació de la subvenció sol·licitada, citats en la present 
convocatòria de subvenció de la conselleria de sanitat universal i salut pública de 2021, es remet 
el següent 

 
INFORME FINAL DE CAMPANYA, AMB INDICACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS, I INFORME 

SOBRE EL PROJECTE TÈCNIC, PRENENT COM A REFERÈNCIA LES DADES REFLECTIDES EN AQUEST: 
 
Ajuntament / Mancomunitat / Consorci de   
 
1a. Nom de l'empresa i NIF  
2a. Número de 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) 
  
3a. Nom comercial dels productes emprats en els tractaments: 
Productes larvicides:   

Productes adulticides:   

4a. Nombre total de tractaments efectuats l'any 2021 i període d'aplicació d’aquests, 

Nombre de tractaments larvicides del mes de    al mes de   total mesos  

Nombre de tractaments adulticides  del mes de   al mes de  total mesos 

5a. En referència a l'efectivitat de les accions desenvolupades en el seu municipi en la lluita contra 
el mosquit tigre, quin seria en la seua opinió el balanç de resultats sobre l'eficàcia de la Campanya 
desenvolupada en el present any 2021 (assenyaleu el que procedisca): 

 

a) No hi havia presència prèvia de mosquit tigre i no s'ha detectat durant la campanya. 

b)    Ha desaparegut la presència de mosquit tigre. 

c) Es manté estable la presència de mosquit tigre. 

d) S'ha agreujat la presència de mosquit tigre. 

Indiqueu, en el cas d'haver contestat les opcions c) o d), quals serien, segons la seua opinió, els 

motius pels quals no s'ha solucionat el problema,  

 

 

 

Funcionari/ària local competent 
 
 
Signat:  

(En cas de signatura manual, segell de l'entitat) 
 

 ,  de    de 2021 
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