
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 

 
   
 

Sol·licitud d’autorització per a la realització de treballs apícoles amb risc d’incendi 
forestal 
 
Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms o raó social 
      

DNI/NIF/NIE 
      

Adreça 
      

Codi postal 
      

Municipi 
      

Comarca 
      

Telèfon mòbil obligatori 
      

Fax 
      

Adreça electrònica   
      

 
Paratges on se situaran les arnes 
 

Comarca Municipi Paratge Data inici des de Data fi fins a 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 
Mesures de protecció amb les quals es compta 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARO:  Que tinc l’autorització expressa del/de la propietari/ària per fer l’activitat assenyalada. 
 
SOL·LICITO:  Autorització per fer ús del bufador als paratges indicats per a poder dur a terme els treballs. 
 
Localitat i data 
      
Signatura  
 
 
 
 
 
 
 
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 la llicència, l’autorització, la 
declaració, el permís o el carnet sol·licitat. El DAAM és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Aquestes dades també podran ser utilitzades per al 
controls dels ajuts per a la conservació del abellerol. 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 la persona interessada 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 del Medi Natural i Biodiversitat 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 

 
   
 

 
Annex a la sol·licitud per activitat. Treballs apícoles 
 
Dades de la persona sol·licitant  

Nom i cognoms o raó social 
      

DNI/NIF/NIE 
      
 

En qualitat de:  
 

 Propietari/ària     Masover/a        Rematant        Ens        Empresa        Cap de campament       Representant 
 

 
Paratges on se situaran les arnes 
 

Comarca Municipi Paratge Data inici des de Data fi fins a 
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