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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/2177/2018, de 20 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a execució de
programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la
producció de mol·luscs per a l'any 2018 (ref. BDNS 416666).
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, té com a objectiu consolidar l'activitat agrària a
Catalunya i millorar les condicions en què s'exerceix per aconseguir, entre altres qüestions, un sector agrari
competitiu i professional, respectuós envers el medi, amb unes produccions de qualitat al servei del consum i el
manteniment de l'activitat agrària.
En relació amb l'àmbit de la producció i la sanitat ramadera, la Llei esmentada estableix una línia d'actuació
per fomentar les agrupacions de persones ramaderes i els acords amb l'Administració per contribuir a la gestió
integrada de la producció ramadera, la millora de la sanitat i la prestació de serveis de gestió i assistència i la
transferència tecnològica.
El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.2 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de ramaderia al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia fomentar la
millora de la sanitat animal.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport en l'àmbit de la sanitat animal mitjançant la
concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal per a 2018 d'acord amb les bases
reguladores de l'Ordre ARP/147/2018, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts
destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el
cabrum i de la producció de mol·luscs (DOGC núm. 7690, de 22.08.2018).

2. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals que compta des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3. Els ajuts d'aquesta Resolució, amb un import de 585.000,00 euros, procedeixen del Fons Europeu Agrícola
de Garantia (FEAGA), que hi participa en un 12,80%, i dels pressupostos del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), que hi participa en un 87,20%, i són a càrrec de les partides
pressupostàries següents dels pressupostos del DARP per a l'any 2018:
- D/482000132/6111/0072 FAGFEOGA-O ALT. FONS A altres institucions sense finalitat de lucre i a
altres: 74.895,71 euros.
- D/482000132/6111/0072 AAGAR ALT. FONS A altres institucions sense finalitat de lucre i a altres:
505.318,71 euros.
- D/482000100/6110/0000 A altres institucions sense finalitat de lucre i a altres: 4.785,58 euros.
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Aquest pressupost es distribueix per espècies de la manera següent:
- 345.000,00 euros per al sector porcí.
- 200.000,00 euros per al sector cunícola.
- 35.000,00 euros per al sector de l'oví i el cabrum repartits de la manera següent:
- 20.000 € al Programa sanitari per a la qualificació d'explotacions caprines de llet com a oficialment indemnes
de tuberculosi.
- 15.000 € al Programa nacional de vigilància, control i erradicació de l'agalàxia contagiosa 2018-2020.
- 5.000 euros per al sector productor de mol·luscs.

4. Les persones sol·licitants han d'haver realitzat les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de
2017 i l'1 de setembre de 2018 i presentar la seva justificació juntament amb la presentació de la sol·licitud de
l'ajut.

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ordenació Ramadera.

6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració que serà l'òrgan col·legiat
encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada per la persona titular de la Subdirecció General de
Ramaderia, la persona titular del Servei de Prevenció en Salut Animal i la persona titular del Servei
d'Ordenació Ramadera.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la d'acord amb l'apartat 13 de les bases reguladores és
el 15 de desembre de 2018. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per
silenci administratiu.

8. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la
resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què
s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

9. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat
i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que
superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10. Els ajuts destinats al sector porcí estan sotmesos al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de
juny, i tenen naturalesa d'ajut d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual
tant les bases reguladores i la convocatòria com les resolucions de concessió poden ser modificades, si escau,
per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.
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Barcelona, 20 de setembre de 2018

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(18.269.055)
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