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Núm. 5835
serVeis de miLLOrA i eXPAnsió rAmAderA i GenÈti-
cA APLicAdA de LA diPUtAció de GirOnA (semeGA) 

Edicte d’aprovació de la segona convocatòria per a l’atorgament de subven-
cions a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines per 
genotipar la cabanya de Girona, exercici 2017

El President de l’entitat pública empresarial Servei de Millora i Ex-
pansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona –
SEMEGA--, per resolució del dia 19 de juny de 2017, ha aprovat 
la segona convocatòria de subvencions a favor de les explotacions 
ramaderes de boví de les comarques gironines, per a genotipar la 
cabanya de Girona, el text de la qual es transcriu íntegrament i lite-
ralment a continuació:

“1. Objecte
Concessió de subvenció a les explotacions ramaderes Gironines, per 
poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar boví, a fi 
d’aconseguir genotipar la cabanya de Girona, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Consell d’Administració de 
Semega, en data 9 de maig de 2017,  publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG) núm. 114, de 15 de juny de 2017.

2. Destinataris 
Les explotacions ramaderes de bestiar boví que compleixin els se-
güents requisits: 
a) Que es tracti d’una explotació ramadera establerta a les comar-
ques gironines. 
b) Tenir el s animals estiguin inscrits al Llibre geneaològic.
c) Que les vaques subjecte de la subvenció estiguin per sobre els 
2.500 de l’ínlndex de pedigrí d’ICO . (líndex compost 
d) Que les vaques no disposin de proves de genòmica realitzades 
en altres programes i que no hagin gaudit d’aquesta subvenció en la 
convocatòria anterior.

No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses afecta-
des per les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions ( endavant LGS)

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

4. Termini de presentació de sol·licituds:
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El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes 
subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convocatò-
ria al BOPG i finalitzarà el 21 de juliol de 2017. 
Les sol·licituds de subvenció s’hauran d’efectuar, tal i com s’indica 
en el punt núm. 6 de les bases específiques reguladores, mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de Semega (www.seme-
ga.cat); i que  caldrà  presentar  a  les  oficines  de l’entitat --Fin-
ca Camps i Armet, s/n; 17121 Monells; horari: dilluns, dimecres i 
dijous: de 7:45h/15:00h; dimarts de 07:45/17:00h. i divendres de 
07:45h/14:00h--, o bé 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 que 
s’indica al mateix punt núm. 6 de les bases específiques reguladores.

5. 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.

6. Import de les subvencions
L’import de la subvenció, serà com a màxim del 50% del cost de les 
proves i no podrà excedir de 15€ per cada mostra/vaca per geno-
tipar.

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

8. Notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individu-
alitzada, tal i com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord. 

9. Justificació:
El termini de presentació de la justificació de les despeses de les 
proves subvencionades, serà fins el 30 de novembre de 2017, inclòs.

Administració Local Entitats Públiques Empresarials Locals



Pàg. 93Núm. 128 – 5 de juliol de 2017

Administració Local Entitats Públiques Empresarials Locals

Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat, que es publicarà a la web de Seme-
ga (www.semega.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.

10. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a la web de Semega i, d’acord 
amb el que preveu l’article 17.3 b, de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, també se’n publicarà l’extracte al BOPG.

11. 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, en el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació 
al BOPG, 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.

Girona, 19 de juny de 2017 

Carles Salgas i Padrosa 
President de SEMEGA 


