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Núm. 1707
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 2018 

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 12 de se-
tembre 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
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de 
subvenció a les explotacions ramaderes gironines, per poder portar 
a terme un programa de genòmica del bestiar boví.

2. Destinataris 
Poden ser sol·licitants de les subvencions les explotacions ramade-
res que compleixin els següents requisits: 
a) Que es tracti d’una explotació ramadera establerta a les comar-

ques gironines. 
b) Tenir els animals inscrits al Llibre Genealògic. 
c) Que les vaques subjecte de la subvenció estiguin per sobre els 

2000 de l’Índex de pedigrí ICO ( índex 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.

e) Que les vaques subjectes de la subvenció tinguin menys de 13 
mesos de vida.

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

5. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini màxim per presentar les sol·licituds finalitza el 30 d’abril 
de 2018, i han d’estar signades per la persona interessada o pel re-
presentant legal de l’entitat.
Les sol·licituds, que s’han de presentar mitjançant el model norma-
litzat que s’adjunta a les presents bases, romandrà disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i a les oficines de Semega: 
Finca Camps i Armet s/n, Codi Postal: 17121 de Monells. 
Amb la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar-hi:

− Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant o de l’adminis-
trador de l’empresa agrària. 

− Índex de pedigrí ICO dels animals sol·licitats. 
− Certificació d’inscripció dels animals al llibre genealògic.
− Llibre de Registres de l’explotació.
− Full del llibre d’explotació ramadera.

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del 
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini mà-
xim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat cap defecte, s’entén que l’interessat ha desistit de 
la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord 
amb els termes previstos a la legislació de procediment administra-
tiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aques-
tes bases. 

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 Frisona 
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 2018, inclòs.
Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de 
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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.

9. 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.

10. 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.

Girona, 20 de febrer de 2018 

Carles Salgas i Padrosa 
President del Consell d’Administració 
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