
 

 

 

 

CIRCULAR Nº6: CELLERS DOMENYS INFORMA: 
 

FULL DE SOL.LICITUD DE PERTINENÇA A L’ADV CELLERS 
DOMENYS,assoc. 

 

S’informa a tots els socis de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL. de 
la CONCA DE BARBERÀ que ja no es forma part de l’agrupació de defensa 
vegetal Viticultors de la Conca. Aquesta funció l’assumirà l’Agrupació de 
defensa vegetal CELLERS DOMENYS,assoc. creada el desembre de 2014. 

El passat dilluns 18 d’abril s’explicà en una reunió a Pira els detalls 
d’aquest canvi. 

Entre d’altres coses es va comunicar que cal sol·licitar el servei 
d’assessorament a l’ADV per parts dels socis cultivadors a través del full 
de sol·licitud adjunt.  

És important omplir aquest full per a poder demostrar que esteu sota el 
paraigües d’una ADV i per tant gaudiu d’un tècnic en GIP (Gestió 
Integrada de Plagues), aspecte obligatori segons la normativa vigent. 

Entregar el full adjunt degudament complimentat i signat en qualsevol de 
les cooperatives de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL.  

 

 

 

 

 

Atentament 

ADV CELLERS DOMENYS, assoc. 

18 d’abril de 2016 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General 
d’Agricultura i Ramaderia 
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Sol·licitud de serveis d’assessorament tècnic 
 
Dades de la persona que sol·licita els serveis d’assessorament tècnic 
Cognoms i nom 
 

DNI/NIF/NIE 
 

Adreça 
 

Localitat 
 

Municipi 
 

Codi postal 
 

Telèfon 
 

 
Dades de l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) a qui se sol·liciten els serveis 
Raó social 
AGRUPACIO DE DEFENSA VEGETAL CELLERS DOMENYS, ASSOC. 

NIF/CIF 
G55645204 
 

Adreça 
C/PRAT DE LA RIBA,18 

Localitat 
SANT JAUME DELS DOMENYS 

Municipi 
SANT JAUME DELS DOMENYS 

Codi postal 
43713 

Telèfon 
977677135 

 
 
DECLARO: 
 

1. Que conec perfectament la normativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya relativa als ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal en les seves convocatòries anuals. 

2. Que reuneixo les condicions necessàries per a ser beneficiari de les subvencions que es regulen en aquestes normatives. 
3. Que no estic sotmès a les causes que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
4. Que desitjo rebre la prestació de serveis d’assessorament tècnic per part de l’Agrupació de Defensa Vegetal citada anteriorment. 
5. Que la meva empresa és una microempresa, petita o mitjana empresa, d’acord amb el que estableix l’annex I del Reglament (CE) 

núm. 800/2008 de la Comissió,  de 6 d’agost (DO L-214, de 9.8.2008), sobre la definició de pime. 
6. Que no em trobo en situació de crisi d’acord amb la definició que estableix l’article 2, punt 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 

la Comissió, de 25 de juny de 2014. 
 
X AUTORITZO  a l’entitat d’Agrupació de Defensa Vegetal esmentada en aquest document a incloure’m en la seva sol·licitud anual de 
subvenció i a aplicar les mesures necessàries per a la bona gestió d’aquesta. 
 
Faig constar també que em reservo la facultat de revocar el contingut d’aquesta sol·licitud en exercicis posteriors al present de la signatura, 
la qual cosa comunicaria per escrit a l’Agrupació de Defensa Vegetal per a que ho faci constar davant la Direcció General d’Agricultura del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
 
Localitat i data 
SANT JAUME DELS DOMENYS, 18 D’ABRIL DE 2016 
 
Nom, cognoms i signatura de la persona sol·licitant/representant 

     

 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar l’ajut, la subvenció o la beca 
sol•licitada. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el 
fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol•licitada a l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.. 
 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia  


	CIRCULAR INFORMATIVA 06
	fomulario-c4

