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Núm. 1948
serVeis de miLLOrA i eXPAnsió rAmAderA i GenÈti-
cA APLicAdA de LA diPUtAció de GirOnA (semeGA) 

Edicte d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a 
les explotacions ramaderes de vaquí de les comarques gironines per genoti-
par la cabanya de Girona, exercici 2017 

El President del Consell d’Administració de l’entitat pública empre-
sarial Servei de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada 
de la Diputació de Girona –SEMEGA--, per resolució del dia 17 de 
febrer de 2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions a favor 
de les explotacions ramaderes del vaquí de les comarques gironines, 
per a genotipar la cabanya de Girona, el text de la qual es transcriu 
íntegrament i literalment a continuació:

“1. Objecte
Concessió de subvenció a les explotacions ramaderes Gironines, per 
poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar vaquí, a 
fi d’aconseguir genotipar la cabanya de Girona.

2. Destinataris 
Poden ser sol·licitants de les subvencions les Explotacions Ramade-
res que compleixin els següents requisits: 

a) Ser una explotació ramadera a les Comarques Gironines. 
b) Tenir els animals inscrits al Llibre Genealògic. 
c) Que les vaques subjecte de la subvenció estiguin per sobre els 

2500 índex de pedigrí ICO ( índex compost).
 No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses 

afectades per les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( enda-
vant LGS)

3. Bases 
Les bases específiques reguladores de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Girona, núm. 193, de 7 d’octubre de 2016. 

4. Dotació econòmica prevista per a les subvencions.
15.000€

5. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes 
subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convoca-
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tòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 18 
d’abril de 2017. 
La formulació de sol·licituds de subvenció haurà d’efectuar-se, tal i 
com s’indica en l’apartat núm. 6 de les bases reguladores, mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona,
(http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1222&nivellId=
192&taulaDocFiltreCategoria=0&cid=5747&categoriaId=2);
que  caldrà  presentar  a  les  oficines  de  Semega --Finca Camps 
i Armet, s/n; 17121 Monells; horari: dilluns, dimecres i di-
jous: de 7:45h/15:00h; dimarts de 07:45/17:00h. i divendres de 
07:45h/14:00h); o be per qualsevol dels mitjans que preveu la legis-
lació de procediment administratiu (art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 
2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques).

Amb la sol·licitud de subvenció caldrà aportar la documentació se-
güent:

− Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant o de 
l’Administrador de l’Empresa Agrària. 

− Index de pedigree ICO dels animals sol·licitats. 
− Certificació d’inscripció dels aninals al llibre genealògic
− Llibre de Registres de l’explotació 

6. Àmbit temporal de les accions subvencionables:
De conformitat amb l’apartat 3 de les bases reguladores, seran ob-
jecte de subvenció les despeses corresponents a proves de genotipar 
les vaques, realitzades per la Confederació d’Associacions de Fri-
sona Espanyola entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 d’octubre de 
2017.

7. Resolució:
Correspon al President del Consell d’Administració dictar la resolu-
ció d’atorgament i/o desestimació de les subvencions, prèvia pun-
tuació d’aquestes per la Comissió Qualificadora prevista a l’apartat 
8 de les bases reguladores.

8. Justificació:
El termini de presentació de la justificació de les despeses de les 
proves subvencionades, serà fins el 30 de novembre de 2017, inclòs.
Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat, que oportunament es publicarà a la 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) 
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà el 
que es determini com a tal en la resolució d’atorgament de la sub-
venció
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9. Règim de recursos 
Contra la resolució d’aprovació d’aquesta convocatòria, que es dicta 
en exercici de les potestats administratives que atribueix a l’entitat 
pública empresarial SEMEGA, l’art. 7 dels seus estatuts, pot inter-
posar-se recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de 
Girona, essent-li d’aplicació la del règim que estableix la legislació 
en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.” 

La present convocatòria serà publicada al BOP de Girona i a la pàgi-
na web de Semega i de la Diputació de Girona.

Girona, 1 de març de 2017 

Carles Salgas i Padrosa 
President del Consell d’Administració

Administració Local Entitats Públiques Empresarials Locals


