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DEPARTAMENT
DE SALUT
—4 El termini de presentació de sol·licituds
és des de la publicació d’aquesta Resolució de
eqpxqecv”tkc"cn"FQIE"Ýpu"cn"fkc"7"fÓqevwdtg"
de 2007.
—5 Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant una instància que facilita l’Institut Català de
ngu"Kpf¿uvtkgu"Ewnvwtcnu"*tcodnc"fg"Ucpvc"O”pkca, 8, 08002 Barcelona), adreçada al/a la seu/seva
director/a, que també es pot obtenir a la pàgina
d’Internet http://www.gencat.cat/cultura/icic, i
es poden presentar al Registre del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació (rambla de
Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol
dels serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, o bé a qualsevol
fgnu"tgikuvtgu"k"qÝekpgu"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"5:06"
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"
rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
—6 El/La director/a de l’Institut Català de les
Kpf¿uvtkgu"Ewnvwtcnu"tguqn"uqdtg"nc"eqpeguuk„"fg"
les subvencions, que tramita l’Àrea de l’Audioxkuwcn"fg"nÓKpuvkvwv0"Nc"eqpeguuk„"gu"pqvkÝec"c"ngu"
persones interessades en el termini de sis mesos
comptats a partir de la presentació de la seva
uqnánkekvwf0"C"nc"pqvkÝecek„"jk"jc"fg"eqpuvct"swg"
la resolució no exhaureix la via administrativa
i que s’hi pot interposar recurs d’alçada davant
el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació en el termini d’un mes comptat a partir
fg"nc"tgegrek„"fg"nc"pqvkÝecek„0
Transcorregut el termini de sis mesos sense
swg"uÓjcik"fkevcv"k"pqvkÝecv"nc"tguqnwek„"gzrtgusa, les persones sol·licitants poden entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
—7 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura
i Mitjans de Comunicació en el termini d’un mes
a partir de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 23 de maig de 2007
ANTONI LLADÓ I GOMÀ-CAMPS
Director
(07.127.065)

*

DECRET
125/2007, de 5 de juny, pel qual es regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.
A la Carta dels drets i deures de la ciutadania
en relació amb la salut i l’atenció sanitària, aprovada per acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 24 de juliol de 2001, amb caràcter
de document programàtic, s’estableix que el
pacient té dret a accedir a l’opinió d’un segon
professional, d’acord amb el que s’estableixi
normativament, quan vulgui obtenir informació
complementària o alternativa, sobre el diagnòstic
i les recomanacions terapèutiques d’important
transcendència individual.
La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre
els drets d’informació concernent la salut i
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, entre d’altres drets, ja va regular el dret
de totes les persones pacients a conèixer tota
la informació obtinguda sobre la pròpia salut
en qualsevol intervenció assistencial. A aquest
respecte, l’efectivitat del dret a obtenir una segona opinió complementarà la informació a la
qual pot accedir la persona pacient, potenciant
que pugui exercir la resta de drets, com és el
cas del consentiment informat, amb un millor
coneixement de les possibles opcions.
Aquests drets s’han inclòs en l’article 23.3
del nou Estatut d’Autonomia, que estableix
que totes les persones, amb relació als serveis
ucpkvctku"r¿dnkeu"k"rtkxcvu."vgpgp"ftgv"c"ugt"kpformades sobre els serveis a què poden accedir
i els requisits necessaris per a usar-los; sobre
els tractaments mèdics i llurs riscs, abans que
els siguin aplicats; a donar el consentiment per
a qualsevol intervenció; a accedir a la història
en pkec"rt”rkc."k"c"nc"eqpÝfgpekcnkvcv"fg"ngu"fcfgu"
relatives a la salut pròpia, en els termes que
estableixen les lleis.
D’altra banda, en l’article 4 de la Llei 16/2003,
de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, s’estableix que tota la ciutadania té dret a disposar d’una segona opinió
facultativa sobre el seu procés, en els termes que
s’estableixin reglamentàriament.
D’acord amb el que s’ha exposat, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
a proposta de la consellera de Salut, i amb la
deliberació prèvia del Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és garantir a les
persones que tenen dret a l’assistència sanitària
a càrrec del Servei Català de la Salut, l’exercici
del dret a obtenir una segona opinió mèdica
sobre el seu procés patològic.
Article 2
FgÝpkek„
S’entén per segona opinió, als efectes d’aquest
Decret, l’informe facultatiu emès, a petició de
la persona malalta o de les persones que puguin
cevwct"gp"gn"ugw"pqo."swg"vﬁ"eqo"c"Ýpcnkvcv"eqp-

trastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat.
Article 3
Supòsits que permeten sol·licitar una segona
opinió
3.1 Qualsevol persona que tingui dret a
l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català
de la Salut pot demanar una segona opinió si
concorre algun dels supòsits següents:
a) Que li hagi estat diagnosticada una malaltia
degenerativa progressiva del sistema nerviós
central, sense tractament curatiu; o una malaltia
neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell
que no siguin el melanoma.
b) Que se li hagi prescrit la realització d’una
kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"fgnu"vkrwu"ugi¯gpvu<"ektwtgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional
important; neurocirurgia; cardiocirurgia; cirurgia vascular; o, cirurgia oftàlmica.
c) Que se li hagi prescrit la necessitat d’un
trasplantament.
d) Que se li hagi diagnosticat una malaltia
rara (incloses les d’origen genètic). A aquest efecte, s’entén per malaltia rara aquella malaltia que
comporti perill de mort o d’invalidesa crònica
que tenen una prevalença inferior al cinc casos
per cada deu mil habitants.
Article 4
Informació sobre el dret a la segona opinió
Les unitats d’atenció al client dels centres on
s’hagi diagnosticat una malaltia o s’hagi presetkv"wpc"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"fg"ngu"kpenqugu"
en l’apartat anterior han d’informar la persona
malalta del seu dret a demanar una segona opinió
i dels centres que poden donar aquesta segona
opinió, per tal que la persona malalta pugui
indicar la seva preferència sobre el centre que
hagi d’emetre aquesta segona opinió.
Article 5
Legitimació per sol·licitar la segona opinió
Estan legitimats per demanar la segona opinió, en els termes regulats en aquest Decret, la
persona malalta en la que concorri qualsevol
dels supòsits enumerats en l’article 3 i, en el
seu defecte, el seu o la seva cònjuge o parella de
fet, els seus familiars directes, que en tinguin la
seva representació legal o qualsevol persona en
qui hagi delegat de manera expressa la persona
malalta.
Article 6
Procediment de tramitació de les sol·licituds
de segona opinió
6.1 Les sol·licituds s’ajustaran al model normalitzat que haurà de facilitar el Servei Català de
la Salut, que ha d’incloure l’autorització perquè
els professionals sanitaris del centre on s’hagi
d’emetre la segona opinió puguin accedir a la història clínica de la persona malalta, de conformitat
amb el que estableix la normativa vigent.
6.2 Les persones legitimades per sol·licitar
la segona opinió han de presentar les sol·licituds
en les unitats d’atenció al client dels centres on
s’hagi diagnosticat la malaltia o s’hagi prescrit
nc"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec0"Ckz "ocvgkz."gu"rqfgp"
presentar en:
c+" Ngu"qÝekpgu"fg"tgikuvtg"rt”rkgu"fg"nc"Igneralitat de Catalunya.
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d+" Ngu"qÝekpgu"fg"eqttgwu0
c) En la resta de llocs que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
k"gn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
6.3 Les sol·licituds de segona opinió han
de ser resoltes pel o per la gerent de la Regió
Sanitària on tingui el seu domicili la persona
malalta.
6.4 En cas que la sol·licitud s’hagi presentat
en les unitats d’atenció al client dels centres
on s’hagi diagnosticat la malaltia o s’hagi
rtguetkv"nc"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec."cswguvgu"
hauran de trametre al o la gerent de la Regió
Sanitària, en el termini màxim de tres dies
hàbils, la sol·licitud, juntament amb un informe sobre l’assistència rebuda per la persona
malalta i, si s’escau, la resta de documentació
que considerin necessària per la resolució de
la sol·licitud.
6.5 El o la gerent de la Regió Sanitària, o la
persona en qui delegui, en el termini de 3 dies
hàbils, comptadors des de la recepció de la sollicitud, ha d’estimar o desestimar la sol·licitud de
ugiqpc"qrkpk„."gp"ecu"swg"pq"eqpeqttk"cni¿"fgnu"
supòsits regulats en l’article 3 d’aquest Decret.
Cswguvc"tguqnwek„"gu"pqvkÝect "cn"uqnánkekvcpv"
i, simultàniament, es comunicarà a la Unitat
d’Atenció al Client del centre on s’hagi prestat
l’assistència sanitària que doni lloc al dret a una
segona opinió.
En cas que la sol·licitud no s’hagi presentat en
la unitat d’atenció al client dels centres on s’hagi
diagnosticat la malaltia o s’hagi prescrit la interxgpek„"swkt¿tikec."gn"q"nc"igtgpv"jcp"fg"fgocpct"
a aquesta unitat que, en el termini improrrogable
de 3 dies hàbils, enviïn l’informe sobre l’assistència rebuda per la persona malalta i, si s’escau, la
resta de documentació que considerin necessària
per a la resolució de la sol·licitud; mentre no es
rebi aquesta informació, restarà suspès el termini de 3 dies hàbils per estimar o desestimar
la sol·licitud de segona opinió.
6.6 La resolució estimatòria ha d’incloure
la designació del centre sanitari que ha d’elaborar el corresponent informe facultatiu sobre
el diagnòstic o les alternatives terapèutiques;
a aquest efecte, quan hi hagi més d’un centre
que pugui emetre l’informe de segona opinió,
es tindrà en compte la preferència indicada per
la persona sol·licitant.
6.7 Contra la denegació del dret a la segona
opinió, per no concorre cap causa de les establertes en l’article 3, es podrà interposar recurs
d’alçada davant el director o la directora del
Servei Català de la Salut, la resolució del qual
exhaureix la via administrativa.
6.8 En cas que en el termini establert en
l’apartat 5 no s’hagi dictat la corresponent resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà estimada
per silenci administratiu. En aquest supòsit el
o la gerent de la Regió Sanitària, o la persona
en qui delegui, en el termini màxim de 15 dies
hàbils des de la presentació de la sol·licitud de
segona opinió, procedirà a designar el centre
sanitari que ha d’elaborar l’informe facultatiu
corresponent sobre el diagnòstic o les alternatixgu"vgtcrﬂwvkswgu"gp"gnu"vgtogu"Ýzcvu"c"nÓcrctvcv"
80"Nc"tguqnwek„"fg"fgukipcek„"gu"pqvkÝect "cn"
sol·licitant i, simultàniament, es comunicarà a
la Unitat d’Atenció al Client del centre on s’hagi

prestat l’assistència sanitària que doni lloc al dret
a una segona opció.
Article 7
Informes facultatius de segona opinió
7.1 El centre designat en la resolució estimatòria de la sol·licitud de segona opinió, a través
dels i de les professionals corresponents, ha
d’emetre l’informe facultatiu de segona opinió,
per la qual cosa podrà indicar a la persona malalta la realització de noves proves diagnòstiques,
sempre amb caràcter preferent.
7.2 L’informe del centre destinatari pot:
a) confirmar el diagnòstic i/o tractament
indicats inicialment;
b) oferir noves alternatives terapèutiques;
c) emetre un diagnòstic diferent a l’inicial,
amb o sense indicació de tractament.
7.3 El centre destinatari ha de trametre l’informe facultatiu de segona opinió a la unitat
d’atenció al client del centre on s’hagi diagnosticat la malaltia o s’hagi prescrit la intervenció
swkt¿tikec"swg"fqpk"nnqe"cn"ftgv"c"wpc"ugiqpc"
opinió, per tal que aquesta unitat informi del
seu contingut el sol·licitant i el metge o metgessa especialista que estigui tractant la persona
malalta. Tanmateix, es podrà enviar per correu
egtvkÝecv"c"nc"rgtuqpc"ocncnvc"swg"jcik"uqnánkekvcv"
la segona opinió, si aquesta així ho demana en
la seva sol·licitud.
El centre destinatari ha de garantir que l’informe facultatiu de segona opinió estigui a
disposició de la unitat d’atenció al client del
centre on s’hagi diagnosticat la malaltia o
uÓjcik"rtguetkv"nc"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"swg"
doni lloc al dret a una segona opinió, en el
termini màxim d’un mes, comptador des de la
recepció de la sol·licitud en la Regió Sanitària
corresponent.
En cas que la persona sol·licitant hagi demanat
que l’informe de segona opinió se li enviï direcvcogpv"rgt"eqttgw"egtvkÝecv."gn"egpvtg"fguvkpcvctk"
ha de garantir que la comunicació de l’informe
fg"ugiqpc"qrkpk„"gu"fkrqukvk"gp"wpc"qÝekpc"fg"
correus en el termini màxim d’un mes, comptador des de la recepció de la sol·licitud en la
Regió Sanitària corresponent.
7.4 La unitat d’atenció al client del centre on
s’hagi diagnosticat la malaltia o s’hagi prescrit
nc"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"swg"fqpk"nnqe"cn"ftgv"
a una segona opinió ha de comunicar l’informe
facultatiu al sol·licitant en el termini màxim de
3 dies hàbils comptadors des de l’endemà del
dia en què s’hagi rebut l’informe facultatiu en
aquesta unitat.
Article 8
Efectes de l’informe facultatiu de segona opinió
8.1 En cas que l’informe facultatiu de segopc"qrkpk„"eqpÝtok"gn"fkcip”uvke"k"vtcevcogpv."
l’atenció sanitària es continuarà prestant en el
centre on inicialment s’havia fet el diagnòstic
o indicat el tractament.
8.2 En cas que l’informe facultatiu de segona
opinió difereixi del diagnòstic o tractament,
indicat el pacient podrà optar a rebre l’atenció
sanitària en el centre on s’hagi emès l’informe
facultatiu de segona opinió o en el centre on
inicialment s’havia fet el diagnòstic o prescrit el
tractament; llevat que coneguda la segona opinió,

en el centre inicial no es pugui, per qualsevol
causa, oferir l’alternativa terapèutica proposada
en la segona opinió.
Article 9
Centres habilitats per emetre l’informe facultatiu de segona opinió
El Servei Català de la Salut ha de garantir
que, per a cada especialitat, existeixin almenys
dos centres amb conveni o contracte amb capacitats per emetre un informe facultatiu de
segona opinió.
Els contractes i convenis de prestació d’assistència sanitària subscrits pel Servei Català de la
Salut han d’incloure les previsions necessàries
per a la seva adaptació a l’exercici del dret a la
segona opinió; a aquests efectes, el Servei Català de la Salut ha d’incloure en els contractes i
convenis vigents l’activitat d’emissió d’informes
facultatius de segona opinió.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
—1 Pagament de l’activitat d’emissió d’informes de segona opinió.
L’activitat d’emissió d’informes facultatius
de segona opinió s’inclou com a assistència
hospitalària i especialitzada regulada en
l’article 4.1.a) del Decret 179/1997, de 22 de
juliol, pel qual s’estableixen les modalitats
de pagament que regeixen la contractació de
serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català
de la Salut; a aquest efecte, per al pagament
de l’activitat d’emissió d’informes de segona
opinió, s’establiran els corresponents prograogu"gurge Ýeu."swg"cpwcnogpv"ugtcp"crtqxcvu"
per resolució de la persona titular del Departament de Salut.
—2 Adaptació dels contractes i convenis
subscrits pel Servei Català de la Salut
Els contractes i convenis de prestació d’assistència sanitària subscrits pel Servei Català de la
Salut han d’incloure les previsions necessàries
per a la seva adaptació a l’exercici del dret a
la segona opinió; a aquests efectes, el Servei
Català de la Salut n’ha d’incloure en els vigents
l’activitat d’emissió d’informes facultatius de
segona opinió.
—3 Manament d’avaluació de la norma
Transcorreguts dos anys des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret, el Departament de Salut
procedirà a realitzar un informe d’avaluació del
itcw"fÓkpekfﬂpekc"k"fÓgÝe ekc"fgn"ugw"eqpvkpiwv."
incloses les repercussions de la seva aplicació al
eqplwpv"fgn"ukuvgoc"ucpkvctk"r¿dnke."swg"uÓgngxct "
al Govern.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Desenvolupament organitzatiu
Es faculta la persona titular del departament
de Salut per dictar les normes i prendre les mesures organitzatives oportunes per a l’execució i el
compliment del que estableix aquest Decret.
—2 Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya.
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL
Barcelona, 5 de juny de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
MARINA GELI I FÀBREGA
Consellera de Salut
(07.152.017)

*

ORDRE
AAR/182/2007, de 30 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització, i
es convoquen els corresponents a l’any 2007.
L’apicultura ha estat i és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals de
Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres activitats
agràries per a molts dels seus agricultors.
Així doncs, l’activitat apícola proporciona una
part important dels ingressos dels agricultors i
contribueix al manteniment de la població en
zones de muntanya o zones desfavorides i en
reforça el teixit econòmic i social.
L’activitat apícola afavoreix l’increment de
la pol·linització que fan les abelles i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i
l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural
d’on hi ha els abellars.
La pol·linització afavoreix la conservació
de determinades espècies vegetals silvestres
i l’increment de rendiments d’altres espècies
cultivades, especialment les fructícoles.
Xcnqtcpv"gn"dgpgÝek"swg"nÓcrkewnvwtc"tgrqtvc"
en conjunt a l’agricultura i al medi ambient es
considera necessari conservar i fomentar aquesta
activitat.
En conseqüència, i a proposta de la Direcció
Igpgtcn"fg"Fgugpxqnwrcogpv"Twtcn."k"gp"¿u"fg"
les atribucions que m’han estat conferides pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c.
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector apícola en concepte de subvenció
per pol·linització, les quals es publiquen a l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts corresponents a l’any
2007, d’acord amb les bases reguladores que
s’aproven a l’article 1 d’aquesta Ordre.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest Ordre al DOGC.
2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
aniran a càrrec de la partida pressupostària
AG02D/782000100/6120 dels pressupostos
del Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural per a l’any 2007, dotada amb un
import màxim de 198.000 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 30 de maig de 2007
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural

ANNEX
Bases reguladores
—1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen
aquestes bases l’integren el Decret 221/1983, de
9 de juny, sobre regulació de l’activitat apícola
*FQIE"p¿o0"562."fg"4;0803;:5+="nÓQtftg"fg"8"
de febrer de 1985, per la qual es regula l’actixkvcv"cr eqnc"*FQIE"p¿o0"745."fg"440503;:7+="
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
uwdxgpekqpu"*DQG"p¿o0"498."fg"3:03304225+="gn"
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"*FQIE"p¿o0"59;3C."
de 31.12.2002); la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de
modernització de les explotacions agràries (BOE
p¿o0"37;."fg"70903;;7+="nc"Nngk"3513;:;."fg"36"fg"
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Ecvcnwp{c"*FQIE"p¿o0"3456."fg"4403403;:;+."
i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"
rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿"*DQG"p¿o0"
285, de 27.11.1992), així com el que disposin
les lleis corresponents de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
—2 Objecte de l’ajut
UÓguvcdngkz"wpc"n pkc"fÓclwvu"cod"nc"Ýpcnkvcv"
de subvencionar les persones apicultores que es
comprometin a mantenir les arnes objecte d’ajut
durant un període mínim de tres mesos comptat
des de l’endemà de la data de sol·licitud per tal
fg"rtqoqwtg"nÓceek„"dgpgÝekquc"swg"ngu"cdgnngu"
exerceixen, mitjançant la pol·linització, en el
manteniment, la conservació i l’equilibri dels
ecosistemes i de l’entorn natural.
—3 Rgtuqpgu"dgpgÝek tkgu
503" Rqfgp"ugt"dgpgÝek tkgu"fÓcswguvu"clwvu"
les persones físiques o jurídiques, persones apicultores professionals o no, que siguin persones
titulars d’una explotació apícola situada dins
l’àmbit territorial de Catalunya, i que compleixin
els requisits següents:
Estar en possessió del Llibre d’explotació
ramadera.
Tenir inscrita l’explotació al Registre d’explotacions apícoles amb anterioritat a l’1 de
gener de 2007, amb un nombre d’arnes igual o
superior a cinquanta.
Vgpkt"kfgpvkÝecfgu"kpfkxkfwcnogpv"vqvgu"ngu"
ctpgu"fg"nÓgzrnqvcek„"cod"gn"p¿ogtq"fg"tgikuvtg"
cvqticv"c"nÓgzrnqvcek„."k"vgpkt"nÓcdgnnct"kfgpvkÝecv"
d’acord amb la normativa vigent.
Si la persona sol·licitant és una persona física, estar empadronada en un municipi de Catalunya.
Si la persona sol·licitant és una persona jurídica, tenir el domicili social a Catalunya.
3.2 A efectes d’aquesta Ordre, s’entén
per persona apicultora professional la que
acrediti la seva condició de persona agricultora
professional, d’acord amb el que estableix
la Llei 19/1995, de 4 de juliol, i que estigui
cÝnkcfc"c"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn"fkpu"gn"tﬂiko"
especial agrari, com a persona treballadora
per compte propi, o dins el règim de persona
treballadora autònoma, en activitats agrícoles
o ramaderes.

