
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS Á APICULTURA

O venres día 24 de maio de 2019 saíu publicada no DOG a orde da Consellería de Medio Rural 
sobre as axudas á apicultura.

BENEFICIARIOS

 Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas con máis de 15 colmeas, e 
con máis de 50 se solicitan axuda para realizar transhumancia.

 Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores, que 
teñan como mínimo 1.500 colmeas. 

Para  ser  beneficiario  da  axuda  é  requisito  estar  inscrito  no  Rexistro  Oficial  Apícola  da 
Comunidade Autónoma con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2019.

OBXECTO E CONTÍAS 
Poderán ser obxecto das axudas aquelas actividades e investimentos encamiñadas a acadar os 
obxectivos das seguintes liñas de actuación:

 Prestar información e asistencia técnica ás agrupacións apícolas:
-A axuda para a contratación dun técnico veterinario poderá ser de ata o 90%, co límite 
máximo de 27.000 euros. Para a contratación doutros técnicos a axuda poderá ser de 
ata o 70%, co límite de 21.000 euros.
-Organización de cursos e xornadas, ata o 90% do seu custo.

 Loita contra as agresións e enfermidades da colmea: 
-  Tratamentos  quimioterápicos  e/ou contra  a varroase, ata  o 80% do seu custo,  cun 
máximo de 4 euros/colmea co límite de 18.000 euros.
- Sobrealimentación das colmeas, ata o 50% do seu custo co límite de 2 euros/colmea.
- Renovación e purificación da cera, ata o 50% do seu custo co límite de 4 euros/colmea.

 Racionalización da transhumancia
-Adquisición de material para manexo das colmea, ata o 70% do seu custo.
-Sistemas de protección e vixilancia antirroubo ou xeolocalización, ata o 70% do seu 
custo.
-Mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños, sendeiros, ata o 70% do seu 
custo.
- Cota de subscrición de seguros de responsabilidade civil das colmeas, ata o 50% do 
seu custo co límite de 0,5 euros/colmea.

 Repoboación
- Cría de raíñas e investimentos para a cría (incubadoras, material inseminación), ata o 
50% do custe co límite de 5 euros/colmea.

PRAZO DE SOLICITUDES: 

O prazo de presentación de solicitudes será  dun mes, que comezará a contar a partir do día 
seguinte 

Para  calquera  información  contactar  coa  Axente  de  Emprego  e  Desenvolvemento  Local  no 
Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os venres de 9:00 a 14:00 
horas.

Ribeira de Piquín, a 24 de maio de 2019.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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